ـار الت َّ ْربَ ِويَّ ِة
ِم َن اآلث َ ِ
ال ُمثْلَى
لإليمان بــِــ

حممد عطا صويف
إعداد  :الدكتور  /عبد القادر بن َّ
أستاذ العقيدة والفرق والوافدات الفكريَّة المشارك
المعلمين في جامعة الملك
ونائب مدير مركز البحوث التربويَّة بكليَّة
ِ
خالد بأبها
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نبي بعده ؛
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسـالم عىل من ال َّ
حمم ٍد وعىل آله وصحبه  ،وبعـــد :
س ِّيدنا َّ
فموضوع "اآلثار الرتبو َّية ألسامء اهلل  احلسنى" من املواضيع
املهمة  ،والعلم به من أشـرف العلوم ؛ ألنَّه يتحـدَّ ث عن أسـامء اهلل
َّ
 ، التي هي أحسن األسامء وأكملها  ،فليس يف األسامء أحسن منها ،
وال يقوم غريها مقامها  ،وال يؤ ِّدي معناها .
وسيقترص هذا البحث عىل بيان مضامني هذه األسامء  ،وإبراز
آثارها يف عالقة اإلنسان مع ر ِّبه  ، حني تد ُّبره ملعانيها ؛ ذلك التد ُّبر
نمي يف اإلنسان قيمه الدين َّية واخللق َّية األصيلة ؛ من الشعور
الذي ي ِّ

باحلاجة إىل اهلل  ، وال ّلجوء إليه –سبحانه ، -والنَّدم عند اخلطيئة،

وحم ّبته ّ
جل وعال ،وحم َّبة ما ُي ّبه  ،وغري ذلك .

ٍ
معان تربو َّية ،
تتضمنه هذه األسـامء من
وهو – أيضا -يبحث فيام
َّ

ترتك أثرها الواضح يف سلوك م ْن تد َّبرها ؛ فتعمل عىل إحياء قلبه ،
وحتقيق الرسور واألمن له ؛ َّ
رِّبا
ألن القلوب ال حتيا إال بمعرفة ِّ
ومعبودها وفاطرها بأسامئه وصفاته وأفعاله ؛ فتنال بمعرفته النعيم ،
وحتظى باللذة والرسور  ،وحتدوها الطمأنينة  ،ويرافقها األمان .
أهميَّةالدراسة :
5
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تنطلق أمهية هذا البحث من كونه جديدا يف موضوعه ؛ إذ ال أعلم
أحدا سبقني إىل دراسة املضامني الرتبو َّية ألسامء اهلل احلسنى  ،وآثارها
قوم سلوك اإلنسان ،
عىل عالقة اإلنسان بر ِّبه  ؛ تلك اآلثار التي ت ِّ
وترشد مسريته يف هذه احلياة .

ٍ
لثغرة يف املكتبة اإلسالم ّية العامرة.
لذلك كانت الكتابة فيه سدا
منهج الدراسة :
االستنباطي  ،وهو
التحلييل
اعتمدت يف هذه الدراسة عىل املنهجِ
ّ
ّ
قائم عىل حتليل معاين أسامء اهلل  ، كام يف بعض كتب التفسري
ٌ
منهج ٌ
اهتمت ِّبذا املوضوع،
وغريها من كتب الثقافة اإلسالم َّية  ،التي
َّ
باإلضافة إىل حماولة استنباط بعض املضامني الرتبو َّية هلذه األسامء
احلسنى .
تساؤالت الدراسة :
ٍ
حتاول هذه الدراسة أن ُتيب عن عدد من التساؤالت  ،هي :
( )1ما هي أسامء اهلل احلسنى ؟ وكم عددها ؟
( )2ما أمه َّية معرفة أسامء اهلل  احلسنى واإليامن ِّبا ؟
( )3كيف يمكن تصنيف هذه األسامء احلسنى تربويا ؟
( )4ما املضامني الرتبو َّية ألسامء اهلل احلسنى ؟
ولنبدأ اإلجابة عن هذه التساؤالت .

التساؤل األول  :ما هي أسماء هللا الحسنى ؟ وكم
عددها ؟
6
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نبني املقصود بأسامء اهلل
لإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن ِّ
ٍ
احلسنىّ .
تعريف لألسامء احلسنى  ،هو قول شيخ اإلسالم
ولعل أنسب
ابن تيمية  /فيها  (( :األسامء احلسنى املعروفة  :هي التي يدعى اهلل ِّبا ،
وهي التي جاءت يف الكتاب والسنَّة  ،وهي التي تقتيض املدح والثناء
بنفسها))(. )1
سمى نفسه بأسامء كثرية  ،جعلها أعالما عىل ذاته
فاهلل َّ 
املقدَّ سة  ،منها ما أنزهلا يف كتابه  ،ومنها ما ع َّلمها رسـوله ف  ،ومنها ما
اسـتأثر به يف علم الغيب عنده .
ولعلامء املسلمني يف التعريف بأسامء اهلل  وبمعانيها إسهامات
هيتم بحشد أد ّلة األسامء من الكتاب والسنَّة  ،ومنها ما
متم ِّيزة ؛ منها ما ُّ
يربز معانيها  ،ومنها ما يربط بينها وبني الصفات .

عدد هذه األسماء :

ٍ
تسعة وتسـعني ،بل هي كثري ٌة
وليست هذه األسامء حمصورة يف

جدا ،ال يمكن عدُّ ها .يقول العالمة ابن الق ِّيم رمحه اهلل  (( :األسامء
ٍ
ٍ
بعدد ؛ َّ
فإن هلل تعاىل أسامء
احلسنى ال تدخل حتت
حرص  ،وال حتدُّ
ٍ
مقر ٌب وال
وصفات استأثر ِّبا يف علم الغيب عنده ،ال يعلمها مل ٌك َّ
اس ٍم هو لك؛
نبي مرس ٌل ؛ كام يف احلديث الصحيح  « :أ ْسألك بك ِّل ْ
ٌّ
( -)1ابن تيمية  :أمحد بن عبـداحلليم بـن عبدالسـالم .رشح العقيدة األفداهاَّ َّية( ،د.ط)،
بريوت :دار الكتب اإلسالم َّية( ،د.ت) ،ص . 5
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س َّم ْيت به ن ْفسك،أ ْو ع َّل ْمته أحدا م ْن خ ْلقك ،أ ْو أنْز ْلته يف كتابك  ،أو
است ْأث ْرت به يف ع ْلم ا ْلغ ْيب عنْدك"()1؛ فجعل أسامءه ثالثة أقسا ٍم ؛ قسم
ْ
سمى به نفسه  ،فأظهره ملن شاء من مالئكته أو غريهم  ،ومل ينزل به
َّ
وقسم استأثر به يف
فتعرف به إىل عباده .
كتابه .
ٌ
وقسم أنزل به كتابه َّ ،
ٌ

علم غيبه  ،فلم ي َّطل ْع عليه أحدٌ من خلقه .وهلذا قال":استأثرت به"؛
أي انفردت بعلمه ))(.)2
ثم ليعلم َّ
أن األسامء احلسنى غري
ويقول احلافظ ابن كثري َّ (( : /
ٍ
ٍ
ّ
واسـتدل لذلك بقولـه ف « :أ ْسألك
تسعة وتسعني))(،)3
منحرصة يف
بك ِّل ا ْس ٍم هو لك ؛ س َّم ْيت به ن ْفسك  ،أ ْو ع َّل ْمته أحدا م ْن خ ْلقك ،أ ْو
است ْأث ْرت به يف ع ْلم ا ْلغ ْيب عنْدك "..احلديث .
أنْز ْلته يف كتابك ،أو ْ
( -)1ابن حنبل :اإلمام أمحد .مسنة اإلمدا محددة بدن لنبد ( ،د.ط) ،بـريوت :دار صـادر،
واملكتــــب اإلســــالمي( ،د.ت) ،452 ،391/1 ،ح  .4315 ،3713واحلــــاكم
النيسابوري  :حممد بن عبداهلل  .املستةرك عىل الصحيحني( ،ط ،)1بريوت :دار الكتب
العلم َّية1411( ،هـ). 690/1 ،
حممد بن أيب بكر بـن أيـوب  .بدةاع الاواعدة( ،د.ط) ،بـريوت :دار
( -)2ابن قيم اجلوز َّية َّ :
الكتاب العريب( ،د.ت).171/1 ،

( -)3ابن كثري  :إسامعيل بن كثري ،أبو الفداء .تاسري القدآن العيدي ( ،د.ط) ،القـاهرة :دار
إحياء الكتب العرب َّية( ،د.ت). 269/2 ،
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ففي قوله " :أو ا ْست ْأث ْرت به يف ع ْلم الغ ْيب عنْدك " ٌ :
دليل عىل
ٍ
ٍ
تسعة وتسعنيَّ ،
َّ
وصفات استأثر ِّبا
وأن له أسامء
أن أسامءه  أكثر من
يف علم الغيب عنده ،ال يعلمها غريه(.)1
وليس مراده  من قوله َّ " :
إن هلل تسعة وتسعني اسام ،مائة إال
واحدا ،من أحصاها دخل اجلنَّة"( ، )2أنَّه  ليس له إال تسـع ٌة
وتسـعون اسام ،بل معناه َّ :
أن من أحىص تسعة وتسعني اسام من أسامئه
دخل اجلنَّة( .)3فأسامء اهلل  كثري ٌة ال تدخل حتت احلرص ،وال حتدّ
نبي مرسل .
مقرب وال ّ
بعدد ،ومنها ما ال يعلمه ملك َّ

الصواعق املآسلة عىل اجلهم َّية واملع ّطلدة،
حممد بن أيب بكر بن أيوبَّ .
( -)1ابن قيم اجلوز َّية َّ :
(ط ،)1الرياض :دار العاصمة1408( ،هـ) . 277-278/2 ،

( -)2البخاري  :حممد بن إسامعيل .فحيح اإلمدا البادار ( ،ط ،)1حتقيـق حمـب الـدين
اخلطيب ،القاهرة :املطبعة السلف َّية1400( ،هـ) ،382/4 ،ح .7226
( -)3ابن تيمية :أمحد بن عبداحلليم بـن عبدالسـالم .درء تعدار

العقد والنقد ( ،ط،)1

حممد بن سعود اإلسالم َّية 1399( ،هـ). 332/3 ،
الرياض :جامعة اإلمام ّ
9
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التساؤل الثاني :ما أهميَّة معرفة أسماء هللا الحسنى
واإليمان بها؟
تكرر ورود هذه
تنطلق أمه َّية معرفة أسامء اهلل احلسنى من خالل ُّ

املرات يف آيات الكتاب الكريم  ،ويف أحاديث السنَّة
األسامء آالف َّ
املطهرة  .وهذا يعني َّ
ضمن آيات القرآن الكريم
َّ
أن اهلل سبحانه لـم ي ِّ
هذا احلشد الضخم من أسامئه املباركة ،إال ألنَّه أراد أن يلفت انتباهنا
إىل رضورة معرفتها وأمه َّية ذلك ؛ إذ إ َّن (( تكرار أسامء اهلل احلسنى ِّبذا
املرشفة هلو أقطع ٍ
دليل عىل بالغ
العـدد الوفري يف القرآن الكريم والسنَّة َّ
تتضمنه
تعرف العباد عليها ،ليدعوا اهلل تعاىل ِّبا ،وليقفوا عىل ما
َّ
أمه َّية ُّ

أحق ما تكون العبادة)) (. )1
من صفـات اهلل  ،وليتع َّبدوا اهلل تعاىل ِّبا ّ
كام أن رسولنا الكريم ف دعانا إىل تع ُّلم أسامء اهلل  ،وف ْهمها،
ودعاء اهلل ِّبا ،يف قوله َّ " :
إن هلل تسعة وتسعني اسام ،مائة إال واحدا،
من أحصاها دخل اجلنَّة" .
وهذا اإلحصاء الذي أراده ف يف قوله " :م ْن أحصاهـا"  ،هو
ق ْطب السعادة  ،ومدار النَّجاة والفالح ،كام قال العالمة ابن الق ِّيم()2؛
َّ
ألن العلم باهلل وأسامئه وصفـاته أشـرف العلوم وأج ُّلها عىل اإلطالق،
( -)1نـدا  :سعد  .مفهوم األسامء والصفات  ،بحث نرشته جملة اجلامعة اإلسـالمية ،العـدد
 ،48-47السنة 1403( ، 12 :هـ) ،ص ص . 84-55
حممد بن أيب بكر بن أيوب  .بةاع الاواعة ،مصدر سابق .164/1 ،
( -)2ابن قيم اجلوز َّية َّ :
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إذ رشف العلم من رشف املعلوم  .وإحصاء أسامء اهلل  احلسـنى ،
أصـل للعلم ِّ
ٌ
بكل معلو ٍم .
والعلم ِّبا
يقول العالمة ابن الق ِّيم  (( : /فالعلم بأسامئه  وإحصاؤها
ٌ
أصل لسائر العلوم  ،فمن أحىص أسامءه –كام ينبغي للمخلوق -أحىص
مجيع العلوم ؛ إذ إحصاء أسامئه أل ٌ
أصل إلحصاء ك ِّل معلو ٍم ؛ َّ
ألن
املعلومات هي من مقتضاها  ،ومرتبط ٌة ِّبا– ،وتأ َّمل صدور اخللق
واألمر عن علمه وحكمته تعاىل . -وهلذا ال ُتد فيها خلال وال تفاوتا ؛
َّ
ألن اخللل الواقع فيام يأمر به العبد أو يفعله إ َّما أن يكون جلهله به ،أو

الرب تعاىل  :فهو العليـم احلكيـم  ،فال ي ْلحق
لعدم حكمته  .وأ َّما
ُّ

تناقض)) (. )1
ف ْعـله وال أمره خل ٌل وال
ٌ
تفـاوت وال ٌ

كما َّ
أن إحصا َء األسماء الحسنى هلل تعالى  :مراتب :

• إحداها  :إحصاء ألفاظها وعدُّ ها .
• والثانية  :فهم معانيها ومدلوهلا .

• والثالثة :دعاء اهلل ِّ با كام قال  : 

◆

⧫ 
[    ◼❑⬧األعراف . ]180:وهذا

الدعاء مرتبتان ؛ إلةامها  :دعـاء ٍ
ٍ
ٍ
طلب
وعبادة  ،والثاين :دعاء
ثناء
ومسألة؛ فال يثنى عليه  إال بأسامئه وصفاته العىل .

( -)1املصدر نفسه .163/1 ،
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ومن هنا يمكن القول َّ :
إن العلم بأسامء اهلل  ،ومعرفة
ريب اإلنسان املسلم عىل االرتباط باهلل تعاىل  ،وي ْغرس يف
معانيها  ،ي ِّ
ق ْلب العبد العارف خشية ورهبة ؛ فم ْن تع َّرف عىل أسامء اهلل ،
وتع َّلمها  ،وفهم مدلوالهتا ومعانيها ،وعمل بام فيها ،أحدثت يف نفسه
آثارا ؛ إذ (( ِّ
أثر من اآلثار يف اخللق واألمر ،ال
لكل اس ٍم من أسامئه ٌ 
والرزق عىل الرازق ،وترتُّب
بدَّ من ترتّبه عليه  ،كرتتُّب املرزوق ِّ
املرحوم وأسباب الرمحة عىل الراحم ،وترتُّب املرئ َّيات واملسموعات
عىل السميع البصري ))(. )1
وهـذه املضامني الرتبو َّية تعـني من فهمها وعمـل ِّبـا عىل
حسن التعـامل مع مقام األلوه َّية  ،وعىل حسن التعامل مع نفسه ،
ٍ
بشكل ال
وعىل حسن التعامل مع الكون واألشياء التي حتيط به ،
هتتز القيم  ،وال تتم َّيع املوازين .
تتأرجح معه الصور  ،وال ّ
أن العباد علموا أسامء اهلل  احلسنى  ،وعرفوا معنى ّ
فلو َّ
كل
يتضمنه من املعاين السامية  ،ومألوا ِّبا قلوِّبم،
اس ٍم منها  ،وما
ّ
التوجه إىل غري
لظهرت آثارها جل َّية يف نفوسهم ،فاستغنوا بذلك عن
ُّ
ويتلمسون عنده قضاء ما ال يقوى عىل قضائه إال
اهلل  ،يستجدونه ،
َّ

والترضع إليه،
هو  ، وألفردوه  بال ُّلجوء إليه ،واالعتامد عليه،
ُّ
حممد بن أيب بكر بن أيوب  .ماتاح دار السعاد ومنشور واليدة العلد
(-)1ابن قيم اجلوز َّية َّ :
واإلراد ( ،د.ط) ،بريوت :دار الكتب العلم َّية( ،د.ت).278/1 ،
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واالستسالم واخلضوع له وحده ،وتفويض األمور ك ِّلها إليه  ،فلم
يشغلوا قلوِّبم بسواه  ،ومل يتع َّلقوا بغريه  .ولظهر يف سلوكهم وقيمهم
آثار متعدّ د ٌة -يف عالقتهم برِّبم -نجمت عن تد ُّبرهم ألسامئه . 
ٌ
وال يزال هلذه القيم وزنا يف حياة أكثر النَّاس  ،وإن كانت قد
األخالقي الذي جعل آدم 
غشيتها الغوايش عند بعضهم  .فالوازع
ُّ
بعد خطيئته يندم ويتوب ،ويستغفر ر َّبه ،ويطلـب عفوه؛ قائال مع
⬧⬧⬧
◆◆

:
زوجه
⬧  ◆ ◆→
⬧❑◆⬧ ⬧☺⬧◆ ◆⬧
[    األعراف :

 ،]23هو الوازع الذي مت َّثل بأجىل صوره يف خرب ابن آدم ÷  ،حني قال
ألخيه  :

⬧



◼

⧫
◼⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
  ◼ ⬧
◆

⬧
[   ⧫✓☺◼➔املائدة  ، ]28 :ومت َّثل

بصـ ٍ
ورة ما يف ندم القاتل بعد دفن أخيه :

⧫⬧ 

[   ⧫✓ املائدة . ]31 :
وهذا الوازع ال زال قائام يف فطرة البرش وإن وطئت أقدامهم سطح
ٍ
ٍ
تتحول مضامني أسامء
كثرية عاله الصدأ  .ويوم
ألسباب
القمر  .لكنَّه
َّ
ٍ
واجلامعي،
فردي
اهلل احلسنى إىل قي ٍم تربوية إجيابية تظهر عىل السلوك ال ّ
ّ
13
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فبرش األ َّمة بالنّرص من النَّصير ،وبالغنى من الغنيَّ ،وباخلري ك ِّله من
ِّ
املؤسسـات
الوهاب  ،الكريم  ،الجواد ؛ ال س ّيام إذا شاركت مجيع
َّ
ٍ
ٍ
الرتبوية يف املجتمع ( من ٍ
مسجد  ،أو وسائل
مدرسة  ،أو
بيت  ،أو
َّ
إعالم  ،ونحوها )  ،يف حتقيق مضامني هذه األسامء الرتبو َّية يف حياة
اإلنسان من خالل إسهامها مجيعاٌّ ،
كل وفق إمكاناته ،وحسـب طاقـاته
 ،بام متتلكه من وسـائل وطرائق خمتلفة  ،فرد َّية كانت أو مجاع َّية.
وال َّ
تعرف واستيعاب
شك أن تضافر هذه اجلهود سيؤ ِّدي إىل ُّ
رشائح املجتمع املختلفة ملضامني أسـامء اهلل  الرتبو َّية ِ ،مَّا يساعد
عىل زيادة إيامنم ،وتقويته ؛ إذ ك َّلام ازداد العبد معرفة بر ِّبه  ،وأسامئه
وصفاته  ،ازداد إيامنه وقوي يقينه(. )1

( -)1ابن سعدي :عبدالرمحن بن نـا

بـن سـعدي .التوضديح والبيدا لشد آ اإليدام ،

(د.ط) ،الرياض :مكتبة املعارف1406( ،هـ) ،ص . 41
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التساؤل الثالث  :كيف يُمكن تصنيف هذه األسماء
تربويًّا ؟

يمكن تصنيف أسامء اهلل  إىل ستَّة أقسام  ،يندرج حتت ِّ
كل

تربوي أو أكثر ،تعمل مجيعها عىل حتديد عالقة اإلنسان
أثر
ٌّ
قس ٍم منها ٌ
بخالقه  .وفيام ييل بيان تلك األقسام ومضامينها الرتبوية :
القسم األول :أسماءٌ لها عالقةٌ بتوحيد الله تعالى وإفراده 
باأللـوهيَّةِ :

ويمكن بيان ما يف هذا القسم من مضامني تربوية من خالل تدبر

ٍ
الرب  . منها  :األحد ،والواحـد  ،ومها بمعنى الفرد
مجلة من أسامء
ّ
ٍ
الذي مل يزل وحده بال ٍ
رشيك(.)1
شبيه وال قسي ٍم وال

تفرد اهلل  بالربوب َّية ،ووجوب إفـراده
وقـد دالَّ عىل ُّ
بالعبـادة ،مع االعرتاف بكامله املطلق؛ إذ ال مثيل له وال نظري .يقول
الشيخ عبد الرمحن ابن سعدي  /يف معنى هذين االسمني :الواحد ،

توحد بجميع الكامالت ،بحيث ال يشاركه فيها
األحد  (( :وهو الذي َّ
( -)1البيهقــي  :أمحــد بــن احلســني .االعتقدداد وااةايددة ( ،ط ،)1بــريوت :عــامل الكتــب،
(1403هـ) ،ص . 26
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مشـار ٌك  ،وجيب عىل العبيد توحيده عقدا وقوال وعمال  ،بأن يعرتفوا
وتفرده بالوحدان َّية ،ويفردوه بأنواع العبادة ))(.)1
بكامله املطلقُّ ،

وقال اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسري قوله  : 
 ◼◆ ⬧ ⬧◆
☺▪ ◆❑➔  ⧫⬧ 
رب
[   ▪البقرة  (( : -]163 :فإنَّـه خ ٌ

رب للعاملني غريه ،وال يستوجب عىل العباد
منه تعاىل ذ ْكره أنَّه ال َّ
وأن ّ
العبادة سواهَّ ،
كل ما سواه فهم خلقه ،والواجب عىل مجيعهم
طاعته واالنقياد ألمره ،وترك عبادة ما سواه من األنداد واآلهلة ،
وهجر األوثان واألصنام ؛ ّ
ألن مجيع ذلك خ ْلقه ))(. )2

وإذا كان هذا هو معنى الواحد  ،واألحد  ،فقد وجب عىل العبد

املؤمن أن يعي هذا املعنى  ،وأن تقوم تربيته عىل أساس إفراد اهلل 
بحـق
وحده بالعبادة  ،وأالَّ يرصف شيئا منها لغريه  ،فهو املعبود
ٍّ
يسـتحق العبادة .ووجب عليه كذلك أالَّ يش ّبهه 
وحـده  ،وغريه ال
ّ
ٍ
بيشء من خملوقاته ؛ فاهلل أل ☺ ▪⬧ 
 



[الشورى :

(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

 ]11يف ذاته ،وال يف صفاته ،وال يف

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املؤسسة السعيد َّية( ،د.ت).620-621/5 ،
املنَّا ( ،د.ط) ،الرياضّ :

( -)2الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن ( ،ط ،)1بريوت :دار الكتب
العلم َّية1412( ،هـ). 64/2 ،
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أفعاله ،
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☺ ⬧ ◼➔⬧ 

[  مرمي .]65:وقد صدَّ ق نفسه ،وشهد هلا بالوحدان َّية  ،وأثنى
عليها بصفات الكامل ،ونعوت اجلامل ،وهو العليَّ ،األعلى ،المتعالي

عن أن يكون له ٌ
ِماثل يف هذه الصفات ؛ ألنَّه ُسـبُّوحَّ ،قُدُّوسَّ من َّز ٌه عن
كل ٍ
ٍ
ٍ
ِّ
تكرب بربوب ّيته عن صفات خلقه(، )2
ونقص
سوء
وعيب( ،)1متكبِّرَّ َّ

فال يشء مثله  ،كبيـرَّ كرب عن أن يكون له م ْث ٌل  ،أو رشيك(. )3

نـز ٌه عن النقائص يف صفاته وأسامئه احلسنى ،فهو أيضا
وكام أنَّه م َّ
ٌ
خملوق له،
الخالق ،وما عداه
َُّ
نـز ٌه عن النقص يف أقواله وأفعاله؛ فهو
م َّ
وصفات خملوقاته وأفعاهلا تناسب نقصها  ،وتليق بضعفها  .أ َّما

الخالقُ سبحانه  ،فله الكامل املطلق يف أوصافه وأفعاله .وثبوت الكامل

له ينفي اتّصافه بالنقائص(.)4

( -)1ابن ق ِّيم اجلوزية  :حممد بن أيب بكر بن أيوب  .محسامء اهلل احلسدنى ( ،ط ،)1دمشـق :دار
ابن كثري ،،وبريوت :دار الكلم الط ّيب1418( ،هـ) ،ص . 103
(-)2البيهقي  :أمحد بن احلسني .االعتقاد وااةاية  ،مصدر سابق  ،ص . 21
( -)3الشوكاين  :حممد بن عيل بن حممد .فتح القةيآ اجلام بني فنَي الآواية والةراية من عل
التاسددري ( ،ط ،)2القــاهرة :مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــايب احللبــي 1383( ،هـــ)،
. 484/4
( -)4ابن تيمية :أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم  .جمموع فتاوى شيخ اإلس

ابن تيميدة ،

(د.ط)  .السعودية  :الرئاسة العا َّمة لشئون احلرمني الرشيفني ( ،د  .ت). 97/16 ،
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وليس معنى العليَّ ،واألعلى ،والمتعالي قاصـرا عىل إثبات
ٍ
متعـال بذاته  ،وبصفاته ،
عيل أعىل
ّ
العلو له بذاته  فحسـب  ،بل هو ٌّ
وبأفعاله  ،ال مثيل له يف ذلك .
يقول العالمة ابن الق ِّيم رمحه اهلل(: )1

ي
وهو العل ُّ
فثابتـةٌ لـه  ،بال نُكـران

،

فك ُّل

أنواعِ

العلو
ِ

لـه

وتد ُّبر هذه األسامء ُ ،يمل العبد عىل إفراد اهلل تعاىل بالعبادة ،
وتنـزهيه  عن املثيل والرشيك ؛ فال مثيل له يف أسامئه  ،وال مثيل له

الصمد (( :الس ِّيد الذي قد كمل
َُّ
يف صفاته  ،وال مثيل له يف أفعاله؛ ألنَّه
العظيمُ الذي قد كمل يف
َّ
سؤدده ،والرشيف الذي قد كمل يف رشفه  ،و

الحليمُ الذي قد كمل يف حلمه ،والغنيَُّ الذي قد كمل يف
عظمته ،و َّ
العلِّي َّمُ الذي قد كمل يف
ار الذي قد كمل يف جربوته  ،و َّ
غناه  ،والجبـ َُّ
الحكيمُ الذي قد كمل يف حكمته  ،وهو الذي قد كمل يف
َّ
علمه  ،و

أنواع الرشف والسؤدد )) –كام نقل عن حرب هذه األ َّمة ؛ عبد اهلل بن

ع َّباس ريض اهلل عنهام. )2(-

( -)1ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
اإلسالمي 1406( ،هـ). 214/2 ،
قصية اإلما ابن الق ِّي ( ،ط ،)3بريوت  :املكتب
ّ
(-)2الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق . 220/17 ،
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ُّ
وكل صفاته  باقي ٌة له  ،مل تزل  ،وال تزال  ،ال يطرأ عليها
النَّقص وال اآلفات ،كام هو شأن املخلوق ،فسبحان الواحد ،األحـد،

العزة واجلالل .
تفرد بالوحدان َّية  ،ذي َّ
الصمد ،الذي َّ

ٌ
تربوي يتم َّثل يف تربية النفس البرش َّية
مضمون
ويف هذا القسم
ّ

عىل إفراد اهلل تعاىل بالعبود َّية ،وربطها باخلالق املعبود  .ويف ذلك
حترير هلا من األهواء والنزعات  ،وحتديدٌ للهدف أو الغاية من حياة
ٌ
الغائي
اإلنسان ،وتربيته الرتبية اإلسالم َّية التي تسعى إىل حتقيق هدفها
ّ
املتم ِّثل يف حتقيق معنى العبود َّية اخلالصة هلل تعاىل وحده ال رشيك له ،
عمال بقـولـه سبحانه وتعاىل  :

→◼ ⧫◆

▪◆

[  ➔◆الذرايت.]56:



وحينها ال

يكون للشيطان سبيال إلينا ،وال ألعوانه من شياطني اإلنس جماال
ٍ
عدن يف
علينا .وهذا من شأنه أن يورثنا عزا وجاها يف احلال  ،وجنَّة
املآل .
القسم الثاني  :أسماء لها عالقة بمحبَّـة الله  ، وحمـده وشـكره :

ويمكن بيان ما يف هذا القسم من مضامني تربوية من خالل دراسة

ٍ
عدد من أسامء اهلل  ،دراسة حتملنا عىل حم َّبة موالنا  وشكره  .تلك

املح َّبة التي تكون بني اهلل  وبني عبيده  ،والتي ال متاثل املح َّبة التي
19
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تكون بني النَّاس بعضهم مع بعض ؛ فبعض املح ّبة البرش َّية قد يم ّل
وي ْسىل  ،وبعضها قد يسقم ويضني ،وروابط بعضها قد ترث وتبىل .

فإنا باقي ٌة رابي ٌة زاكي ٌة .
أ َّما حم َّبة اهلل َّ 

وهذه املح َّبة–كام أسلفت -من املضامني الرتبو َّية التي تدرك بتد ُّبر
الودود َّمن أسامء اهلل ،
َُّ
العبد ألسامء ر ِّبه ومواله ،واإليامن ِّبا ؛ فـ
ٍ
ب– ٌ
ومغفرة ملن أناب
فعول بمعنى فاعل-؛ فاهلل  ذو حم َّب ٍة
وهو املح ُّ
إليه وتاب من ذنوبه(.)1
الودودُ هو املحبوب أيضا – ٌ
فعول بمعنى مفعول  ، -فاهلل
و َّ

مودو ٌد يو ُّده عباده وُي ُّبونه لكثرة إنعامه عليهم ؛ فهو الودود بكثرة
املستحق ألن يو ّد  ،فيعبد وُيمد(.)2
إحسانه،
ّ
ب  ،كام قال ّ
جل وعال عن املؤمنني :
ب  ،وُي ُّ
فاهلل ُ ي ُّ
 ⧫❑⧫◆ ⧫

[املائدة. ]54:

ب الذين
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  (( : /فاهلل تعاىل ُي ّ
املستحق أن يكون هو املحبوب املألوه املعبود ،وأن يكون
ُي ُّبونه ،فهو
ّ
(-)1الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق . 529/12 ،
( -)2احلمود :حممد بن محد .النَّهج األسمى ف رشح محسدامء اهلل احلسدنى ( ،ط ،)1الكويـت:
الذهبي 1413( ،هـ). 206/1 ،
مكتبة اإلمام
ّ
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غاية ِّ
ب .كيف! وهو سبحانه الذي ُيمد نفسه ،ويثني عىل نفسه،
كل ح ّ
ب احلمد من خلقه ))(. )1
وُي ُّ

وقال العالمة ابن الق ِّيم رمحه اهلل يف بيان معنى اسمه الودود :
أحبابُــه ،
وهو الودود يُحبُّهم ويُحبُّـه
ان
والفضـ ُل للمنَّ ِ
()2

فاملؤمنون ُي ُّبونه  لذاتـه حم َّبة ال تعادهلـا حم َّبـة  ،هي أشدُّ من ح ِّبهم
ألنفسهم  ،ووالدهيم  ،وأوالدهم  ،والنَّاس أمجعني .
وهم ُي ُّبونه ألنَّه الحميـدُ الذي له من الصفات وأسباب احلمد

ما يقتيض أن يكون حممودا  ،وإن مل ُيمده غريه  ،ألنَّه حميـدَّ يف نفسه .
بكل لسـان  ،وعىل ِّ
ولكنَّه  حممو ٌد ِّ
كل حال  ◆ 




⬧◆
◼◆⧫

⬧◼
⧫❑⬧⬧
☺
⧫

الرساء
[   ❑→االسراء ]44:؛ فهو ُيمـد يف َّ َّ

والرخاء؛ ألنَّه حكيمَّ ال جيري يف أفعاله الغلط،
والرضاء ،ويف الشدَّ ة َّ
َّ َّ

واألحـق من ِّ
كل
مستحق للمحامد الكاملة ،
وال يعرتضه اخلطأ(،)3
ُّ
ٌّ

(-)1ابن تيمية  :أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسـالم  .درء تعدار

العقد والنقد  ،مصـدر

سابق . 15/4 ،
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق . 230/2 ،
يب :حـمـد بـن حم َّمـد البسـتي .شدددأ الدةّ عاء ( ،ط ،)1دمشـق  ،بـريوت :دار
( -)3اخل َّطا ّ
املأمون للرتاث1404( ،هـ)  ،ص . 78
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ٍ
استحق احلمد بفعاله  ،وأوصافه  ،وأسامئه ؛ فله من
حممود باحلمد( )1؛
َّ
األسامء أحسنها ،ومن األوصاف أكملها ،وأفعاله دائر ٌة بني الفضل
والعدل( ،)2فهو قـادرٌَّ  ،قـديرَّ  ،كامل القدرة ،بقدرته أوجد
سواها وأحكمها  ،وبقدرته
املوجودات ،وبقدرته د َّبرها  ،وبقدرته َّ
ُييي ويميت ُّ .
ٌ
إحسان لعباده  ،وهلذا كان مستحقا
فكل ما خلقه فهو
للحمد عىل ِّ
كل حـال(.)3
مدعو للتأ ُّمل يف ملك ر ِّبه  لريى قدرته  فيه ظاهرة ،
والعبد
ٌّ
ويرى حقائق طالئع اآلفاق قد بدت للنَّاس باهرة  ،ومن شأن هذا
التأمل أن يطلعه عىل ٍ
آيات قد كانت خافية عليه  ،ويعقب ذلك ٌ
إيامن
ُّ
للحق  ،ويأخذ بيده إىل طريق الرشـد .
هيدي
ّ
ب ألنَّه اللطيف بعباده؛ يلطف هلم من حيث ال
واهلل ُ ي ّ
يعلمون ،ويس ِّبب هلم مصاحلهم من حيث ال ُيتسبون ،ويوصل إليهم
(-)1ابن تيمية :أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم  .جمموع فتاوى شيخ اإلس

ابدن تيميدة ،

مصدر سابق . 84/6 ،
(-)2ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق . 622/5 ،
(-)3ابن تيمية :أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم  .جمموع فتاوى شيخ اإلس

ابدن تيميدة ،

مصدر سابق . 31/8 ،
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أرِّبم يف ٍ
رفق  ،ويسوق إليهم أرزاقهم وما ُيتاجونـه يف معاشـهم،
رب(.)1
ويريد ِّبم اخلري واليرس ،ويق ِّيض هلم أسباب َّ
الصالح وال ِّ
طيف بعباده املؤمنني
يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي (( : /الل َُّ
 ،املوصل إليهم مصاحلهم بلطفه وإحسانه من ٍ
طرق ال يشعرون ِّبا،
فهو بمعنى الخبير ،وبمعنى الرؤوف ))( . )2ومن كانت هذه صفاته،
ب.
فهو
ّ
مستحق ألن ُي ّ
ب ! وهو البرَّ العطـوف عىل عباده  ،املحسـن
وكيف ال ُي ّ
ربه مجيع خلقه،
عم ب ِّ
إليهم ،املصلح ألحواهلم يف الدين والدنيا( ،)3الذي َّ
ٍ
شـخص يف الدنيا إال ناله رزقـه ، 
فلم يبخل عليهم برزقه  ،فام من
وفاض عليه إحسانه( .)4يقول العالمة ابن الق ِّيم(:)5

والبر في أوصافِ ِه سبحانه
ُّ
واإلحسان
ت
كثرة ُ الخيرا ِ
ِ

هو

( -)1احلليمي :احلسني بن احلسن  .املنهاج ف شدع اإليدام ( ،ط ،)1بـريوت :دار الفكـر،
(1399هـ) . 202/1 ،
(-)2ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق . 625/5 ،
الرسي .تاسري محسدامء اهلل احلسدنى( ،ط ،)4دمشـق ،بـريوت :دار
( -)3الزَّ َّجاج :إبراهيم بن ّ
املأمون للرتاث1403( ،هـ) ،ص . 61
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق ،ص . 90
(-)4اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ
(-)5ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق . 234/2 ،
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ومن ِّبره – سبحانه  -بعبده  (( :سرته عليه حال ارتكاب املعصية  ،مع

كامل رؤيته له  ،ولو شاء لفضحه بني خلقه فحذروه  ،وهذا من كامل

رب من س ّيده كان عن كامل غناه عنه ،
ِّبره  ،ومن أسامئه البرَّ  ،وهذا ال ّ
وكامل فقر العبد إليه ))(. )1
وهذا الفضل يوجب عىل العبد حم ّبته  وشكره ؛ فقد سرت عىل
عبده ومل ي ْفض ْحه  ،مع كامل غناه عن عبده  ،وكامل فقر عبده إليه .
المقيت الذي خلق األقوات ،وأوصلها إىل خملوقاته؛
َُّ
ب  ألنَّه
وُي ُّ

قوهيم وضعيفهم  ،غن ِّيهم وفقريهم  ،فأعطى َّ
كل
صغريهم وكبريهم ِّ ،
وحيوان قوته( )2عىل مر األوقات شيئا بعد ٍ
ٍ
يشء  ،وأمدَّ هم يف ِّ
كل
إنسان
ِّ
ٍ
وقت بام يكون قواما هلم  ،فـ   ⧫ 
 
[  ➔هود]6:



.

◼⧫



المقيت  :الذي أوصل إىل ِّ
كل
َُّ
يقول الشيخ ابن سعدي (( :
ٍ
موجود ما به يقتات ،وأوصل إليها أرزاقها ،و َّ فها كيف يشاء
بحكمته ))(. )3

حممد بن أيب بكر بن أيوب  .مةارج السالرني بني مندال إ َّيداك َّعبدة
( -)1ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
وإ َّياك َّستعني( ،ط ،)1بريوت :دار الكتب العلم َّية( ،د.ت) . 227/1 ،

األنصـاري  .اجلدام أللردا القدآن ( ،ط ،)5بـريوت :دار
حممد بن أمحد
ّ
( -)2القرطبي َّ :
الكتب العلم َّية 1417( ،هـ). 191/5 ،
(-)3ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق . 625/5 ،
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ٍ
خملوق إال وقد أسبغ اهلل عليه من النّعم احلس َّية
فليس من
واملعنو َّية ما يفوق احلدّ  ،وال يبلغه العدّ ؛

⬧◆◆ 

 ◼❑☺ ⧫ → 
 ☺➔ ➔⬧ ◆
[  ❑⧫ إبراهيم  . ]34 :فآالؤه  متواليـة ،

ومننـه  متتـابعة  ،فسبحانه من ٍ
إله حميدَّ ،ودود  ،يشكره عباده ،

وُي ّبونه  ،ألنَّه الكريم  ،األكرم الذي ينعم عىل عبيده ال لعوض،
عم عطاؤه املحتاجني وغريهم ،
َّ
ويتفضل عىل خلقه بغري سـبب(َّ ، )1
وأعطى السـائلني – قبل السـؤال  -فـوق حاجتهم ؛ فهو أكرم
كريم ،وال يعادله يف إحسانه حمس ٌن ،
األكرمني ،ال يسـاويه يف كرمه
ٌ
ٍ
دائم مت ٌ
ُّ
ّصل يف الدنيا واآلخرة(.)2
وكل إحسان ينقطع إال إحسانه  ،فإنَّه ٌ
ومن كرمه  قبول أعذار عباده بمنِّه وجوده ،وهذا القبـول
يوجب عىل العبد (( اشتغاال بذكره  وشكره ،وحم َّبة أخرى مل تكن
حاصلة له قبل ذلك ؛ َّ
فإن حم َّبتك ملن شكرك عىل إحسانك وجازاك به ،
ثم غفر لك إساءتك ومل يؤاخ ْذك ِّبا ،أضعاف حم ّبتك عىل شكر
ّ
اإلحسان وحده ))( ، )3فسبحانه من كريم  ،أكرم .
(-)1ابن ق ِّيم اجلوزية  :حممد بن أيب بكر بن أيوب  .محسامء اهلل احلسدنى  ،مصـدر سـابق ،ص
. 235
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق  ،ص . 103
(-)2اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ
حممد بن أيب بكر بن أيوب  .مةارج السالرني بدني مندال إ َّيداك َّعبدة
(-)3ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
وإ َّياك َّستعني ،مصدر سابق . 228/1 ،
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القسم الثالث  :أسماءٌ لها عالقة بدعائه  ، والطلب منه :

ويمكن بيان هذه املضامني الرتبوية يف هذا القسم من خالل
تدبر ٍ
الرب  التي َّ
حث موالنا  عىل دعائه ِّبا ،
مجلة من أسامء
ِّ
ُّ
ٍ
ٍ
كثرية  ،ووعدهم باإلجابة  :
آيات
والطلب منه من خالهلا  ،يف
❑
→◆
⧫⬧◆
احلـق
[   ⬧ ⧫غافر  . ]60 :ووعده ُّ 

 ،وما يبدَّ ل القول لديه  ،وال ُيلف امليعاد .
وهذا

الدعاء

من

عبادته



:





⧫ ⧫⧫ 
⧫❑➔◆
⧫
[    ⧫➔غافر]60:؛

أي ذليلني صاغرين  .وهذا وعيدٌ شديدٌ ملن استكرب عن دعاء اهلل ؛
الشـر به ِّبذا الوعيد
حيث تو َّعد م ْن ترك طلب اخلري منه ،واسـتدفاع
ِّ
البالغ  .فام عىل العبـاد إال دعاء اهلل  ،والطلب منه  ،واالستعانة
واالستعاذة به  ،ألنَّه الذي أرشدنا إىل ذلك  ،وكفل لنا اإلجابة .

ٍ
ببعيد
ومل اليطلبون منه – سبحانه  ، -وهو القريب من عباده  ،ليس

عنهم( ،)1يسـمع دعاءهم  ،فهو السـميع ،ويبرص أحواهلم  ،فهو البصير.
وهو المجيب ؛ جييب دعوة الداعني منهم إجابة عا َّمـة مهام كانوا  ،وأين
ٍ
حال كانوا  ،كام وعدهم ـ ِّبذا الوعد املطلق :
أي
كانوا  ،وعىل ّ
( -)1الزَّ َّجاجي  :عبدالرمحن بن إسـحاق  .اشدتقا محسدامء اهلل ( ،ط ، )2بـريوت :مؤسسـة
الرسالة1406( ،هـ)  ،ص . 146
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⧫ ⧫ ⬧ ⬧◆


⬧
⬧
⬧

◼◆❑
[  ⧫البقرة.]186:

وهو – أيضا  -مجيبَّ للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم من

املخلوقني ،وقوي تع ُّلقهم به طمعا ورجاء وخوفا(: )1

◼⧫
[النمل. ]62:

 

⬧
▪⬧☺
◆❑ ⧫◆

كل ٍ
قرب من ِّ
أحد بعلمه وخربته،
وق ْربه  م ْن عباده ن ْوعان ٌ :

وقرب
ومراقبته ومشـاهدته  ،وإحاطته  ،فهذا هـو الق ْرب العا ّم .
ٌ
خاص من عابديه وسـائليه وحم ّبيه  ،ت ْعلـم آثاره من لطفـه ِّبم ،
ّ
وعنايته ِّبم ،وتوفيقه هلم وتسديده إ َّياهم  ،وإجابة دعائهم  .وهذا
النوع هو املراد هنا  ،وإليه أشار ابن القيم بقوله(: )2

القريب  ،وقربُـه المختص
وهو
ُ
على اإليـمـان
(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بالـداعـي وعابده

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق . 630/5 ،
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 229/2 ،

27

28

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من اآلثار الرتبويَّة املثلى لإلميان بأمساء اهلل احلُسْنى

وحني رفع أصحاب رسول اهلل  أصواهتم بالتكبري  ،قال هلم
مع ِّلم النَّاس اخلري ْ " : أربعوا عىل أ ْنفسك ْم  ،فإنَّكم ال تدْ عون أص َّم
وال غائبا  ،تدْ عون سميعا بصريا قريبا "(. )1
فالعبد يدْ عوه  ،ويطلب منه ،ويسأله ،ويستعينه ،ويعوذ به،
ويلجأ إليه .
ومل ال يفعل ذلك ! واهلل  هـو الحـيَّ الـذي ال يموت  ،وال
يفنى وال يبيد( ،)2له احلياة الدائمة  ،والبقاء الذي ال َّأول له بحدّ  ،وال
آخر له بأمـد( ،)3لـم حتـدث لـه احلياة بعد موت  ،وال يعرتضه املوت
بعد احلياة( )4؛ جييب دعـاء من دعاه  ،وي ْسمع مناجاة من ناجاه ،ويعطي

من قصده ط ْلبته قبل السؤال .

وليعلم أنَّه ال ُيتاج –يف
فام عىل العبد إال أن يقصده ويقف ببابه ،
ْ
ذلك -إىل واسطة  ،ولن جيد حارسا يمنعه ،وال حاجبا يدفعه  ،إن رام
املثول للرجاء واإلنابة .
فقربه  إىل عباده بعلمه أقرب من أنفسهم  ،فعليهم أن ال جيعلوا
بينه وبينهم حجابا .
حممد بن إسامعيل .فحيح اإلمدا البادار ّ  ،مصـدر سـابق ،381/4 ،ح
(-)1
ّ
البخاري َّ :
. 4109

(-)2الزَّ َّجاجي  :عبدالرمحن بن إسحاق  .اشتقا محسامء اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 102
الرسي .تاسري محسامء اهلل احلسنى ،مصدر سابق  ،ص . 56
(-)3الزَّ َّجاج :إبراهيم بن ّ
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق  ،ص . 80
(-)4اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ
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القسم الرابع  :أسماءٌ لها عالقة بالثقة به  ، والتوكُّل عليه،
وتفويض األمور كلّها إليه :

ٌ
مرتبط بسابقه ارتباطا وثيقا .
وهذا القسم

فاهلل  كام أمرنا بدعائه  ،وح َّثنا عىل الطلب منه ،وجعل ذلك من
فقدحضنا عىل التوكُّل عليه ،وتفويض أمورنا ك ِّلها إليه ،
عبادته؛
َّ
وجعل ذلك من صفات املؤمنني به ،فقال :

◼⧫◆

  ❑➔◆❑⧫⬧ 
[  ⧫✓⬧املائدة.]23:

وفوض أموره إليه.
ب من توكَّل عليه ،ووثق بهَّ ،
وهو سبحانه ُي ّ

يقول :

◆❑⧫⬧ ⧫ ⬧⬧ 

⧫     ◼⧫
[   ⧫◆❑⧫☺آل

عمران . ]159:وقد وعد عىل التوكُّل باألجر العظيم  ،والثواب اجلزيل ،

فقال  :

   ⧫◆

⧫
⬧◆
◆ ◼⧫◆ ❑⧫◆
[   ⧫❑➔◆❑⧫⧫الشورى.]36:

ودراسة ٍ
كثري من أسامء اهلل  ، وتد ُّبر معـانيها  ،يبعث يف نفس

كل حني ،واالستعانة به يف ِّ
املؤمن عبادة التوكُّل عىل مواله  يف ِّ
كل
شأن  ،واالعتامد عليه يف ســائر األحوال دون سـواه ؛ إذ احلاجة إليه
مستمر ٌة ودائمــ ٌة :
سـبحانه
ّ
29

30
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فتسمية اهلل  نفسه باسم الحيَّ ،يفهم منه أنَّه  مصدر حياة
ٍ
ِّ
حي  ،فهو سـبحانه يبدؤها له من حني يشاء  ،وينهيها منه
كل
كائن ّ
حني يشاء.
وألنَّه  مصدر حياتنا ،فقد لفتنا أن نربط به وحده هذه احلياة،
أي ٍ
أمر من أمورها إال إليه وحده؛ ألنَّه سبحانه دائم احلياة ،
وال نكل ّ

فيدوم تدبريه ألمورنا .قال  :

◼⧫ ◆❑⬧◆

❑☺⧫   
◆  ◼☺◆⧫ ◆
◼⧫
❑

[   الفرقان  . ]58 :يقول اإلمام الشوكاين

وخص سبحانه صفة احلياة ،إشارة
رمحه اهلل مع ِّلقا عىل هذه اآلية (( :
َّ

إىل َّ
أن الحـيَّ هو الـذي يوثق به يف املصالح  ،وال حياة عىل الدوام إال هلل
فإنم إذا ماتوا ضاع م ْن يتوكَّل
سبحانه دون األحياء املنقطعة حياهتم ؛ َّ
عليهم)) (.)1
وقد ورد اسم الحيَّ مقرتنا باسم القيُّوم بعد إقرار وُتريد
توحيد األلوه َّية هلل أل  ⧫⬧    :
 ❑⬧  ◆❑➔
ـوم  :هو القائـم بأمـر خلقـه  ،الق ِّيـم عىل
[البقرة ،،255 :آل عمران .]2 :والقـيُّ َُّ

ٍ
ِّ
يشء بحفظه ورزقه  ،وتدبريه والدفع عنه  ،وترصيفه فيام شـاء
كل

(-)1الشوكاين  :حممد بن عيل بن حممد .فتح القةيآ اجلام بني فنَي الآواية والةراية من علد
التاسري  ،مصدر سابق . 84-83/4 ،
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وأحب  ،وال قوام لليشء إال به( .)1فإذا علم العبد َّ
أن اسـم الحـيَّ،
َّ
يتضمنان مجيع صفات الكامل( ،)2وآمن َّ
أن اهلل تعاىل هو
واسـم القيُّوم :
َّ
كل ٍ
مصـدر ِّ
حياة  ،وأنَّه القائم بتدبري خلقـه وأرزاقهم  ،ومجيع أحواهلم
 ،فال بدَّ أن يفرده بااللتجاء والرضاعة إليه  ،والطلب منه وحده ؛
فيتوكَّل عليه  ،وينقطع قلبه عن اخللق إليه؛ َّ
ألن اخللق ك َّلهم حمتاجون ،
مفتقرون مثله إىل خالقهم يف قيامهم وقعودهم  ،وحياهتم وبعد ِماهتم ،
ويف دينهم ودنياهم ،فكيف يرجوهم بعد ذلك ،أو يسأهلم شيئا من
احلاجات ؟! .
وكذا إذا علم َّ
أن من أسـامئه  الصـمد  ،وهو الس ِّيد الذي
انتهى سـؤدده( ،)3فال أحد فوقه  ،املقصود يف احلوائج()4؛ فهو وحـده
امللجأ عند الشدائد واحلاجات ؛ فإنَّه يقصده  ،ويلجأ إليه ،وينيخ مط َّيته
ويفر يف
ببابه  ،ويسأله احلوائج  ،ويطلب منه تفريج الكرب والشدائد ّ ،
ٍ
ّ
وحني إليه .
كل وقت
(-)1الشوكاين  :حممد بن عيل بن حممد .فتح القةيآ اجلام بني فنَي الآواية والةراية من علد
التاسري  ،مصدر سابق . 271/1 ،
(-)2ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق . 627/5 ،
(-)3الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق. 743/12 ،
الدص َحدداح( ،د.ط) ،حتقيق  :أمحد عبدالغفور الع َّطـار،
(-)4
اجلوهري  :إسامعيل بن محَّاد ِّ .
ّ
السعود َّية  .طبع عىل نفقة السيد حسن عباس الرشبتيل1403( ،هـ). 499/2 ،
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أن ر َّبه م ْستع ٌ
وكذا حني علمه َّ
والقوة عىل
ان ؛ ي ْطلب منه العون
َّ
املرضات ،
املحرمات  ،وجلب املنافع  ،ودفع
فعل الطاعات ،وترك
َّ
َّ

فإنَّه يلجأ إليه كذلك ،ويتوكَّل عليه  (( ،واالستعانة ُتمع أصلني :
الثقة باهلل  ،واالعتامد عليه َّ .
فإن العبد قد يثق بالواحد من النَّاس  ،وال

يعتمد عليه يف أموره –مع ثقته به -الستغنائه عنه .وقـد يعتمد عليه –
مع عدم ثقته به -حلاجته إليـه  ،ولعدم من يقوم مقامه  ،فيحتاج إىل
ٍ
واثـق بـه )) (.)1
اعتمـاده عليه ،مع أنَّـه غري
أ َّما اهلل سبحانهَّ ،
فإن املؤمن يعتمد عليه ،ويثق به ،ويتوكَّل عليه؛
إذ التوكُّل عليه  يلتئم من أصلني؛ من الثقـة ،واالعتامد ؛ يقول
العالمة ابن الق ِّيم  (( : /والتوكُّل معنى يلتئم من أصلني  :من الثقة ،
واالعتامد  .وهو حقيقة  :

➔⧫ ▪

 ✓➔⧫◼ ▪◆

 . وهذان

األصالن –ومها التو ُّكل والعبادة -قد ذكرا يف القرآن الكريم يف عدَّ ة
مواضع  ،قرن بينهام فيها ))

(. )2

والعبد يطلب من مواله سبحانه ،ويقصده ،ويدعوه ،ويرجوه.
حممد بن أيب بكر بن أيوب  .مةارج السالرني بدني مندال إ َّيداك َّعبدة
(-)1ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
وإ َّياك َّستعني ،مصدر سابق . 86/1 ،

( -)2املصدر نفسه . 87/1 ،
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الواسع الجَوادُ الذي يسع خلقه ك َّلهم
َُّ
وكيف ال يقصده وهو

بالكفاية واإلفضال  ،والكرم واجلود  ،والتدبري واإلحسان( .)1وهو

واسع املغفرة  ،ومن سـعة مغفرته أنَّه يغفر ِّ
لكل من تاب وأناب
سبحانه َُّ

مهام بلغت ذنوبه وخطـايـاه  ،كام قال عنه محلة عرشه  :

 → ➔◆ ◆◆
⬧ ☺◆
☺▪
❑⬧
⧫
◼
❑➔⧫◆
⬧ ⧫ ◆
[  غافر. ]7:

وقد اسـتغنى عن اخللق  ،وعن نرصهتم له  ،وتأييدهم مل ْلكه ،

مع

فقرهم

وحاجتهم

إليه

،



◆

◆
⧫
[حممد  ]38 :؛ فهو الغني (( ،
َّ  ◆⬧→

الذي بيده خزائن السموات واألرض  ،وخزائن الدنيا واآلخرة ،املغني
خلواص خلقه بام أفاض عىل قلوِّبم من
مجيع خلقه غنى عاما  ،واملغني
ّ
بحاجة إىل ٍ
ٍ
أحد منهم .
املعارف الر َّبان َّية واحلقائق اإليامن َّية))( ، )2وليس
( -)1ابن كثري  :إسامعيل بـن كثـري ،أبـو الفـداء  .تاسدري القدآن العيدي  ،مصـدر سـابق،
. 160/1
(-)2ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا
املنَّا  ،مرجع سابق . 629/5 ،
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يقول العالمة ابن الق ِّيم رمحه اهلل تعاىل(: )1

ـان
واإلحســ ِ

ي له كالجـو ِد
وهو الغـني بذا ِتـ ِه ف ِغــنـاه ذاتـــــــ ٌّ

والعبد حني يعلم َّ
غني غنى مطلقا عن مجيع خلقه–فليس
أن اهلل تعاىل ٌّ
ٍ
أي منهم ،-وحني يعلم َّ
أن خزائنه  مألى ال
حمتاجا أدنى حاجة إىل ِّ
تنقص وال تنفد فإنَّه جي ِّرد َّ
كل اعتامده عليه  ،وال يرغب إال إليه  ،وال
فوض أموره ك َّلها إليه ،ويضع حوائجه بني
يطلب املدد من غريه  ،وي ِّ

يديه ،ألنَّه وحده الذي يقدر أن يمدَّ ه بام شاء من فضله  ،إذ هو الغنيَّ ،
والفضل بيده يؤتيه من يشاء  ،واهلل ذو الفضل العظيم .

اب من أسمائِ ِه
وكذلك الو َّه ُ
()2
مدى األزمان

فانظر موا ِه َبهُ

أحب
فهوكثري املواهب ؛ هيب لعباده اإلنابة إىل طاعته  ،ويو ِّفق من
َّ
توفيقه منهم ملا يرضيه عنه  ،وجيـود عليهم بالعطـايا  ،وينعـم عليهم
ِّبا ال عن استحقاق عليه(. )3
املتفرد بأرزاقهم ؛
ازق خلقه  ،املتك ِّفل بأقواهتم ،
اق ،الر َُّ
وهو الرز َُّ
ِّ
ٍ
خلق األرزاق  ،وأوصلها إىل خملوقاته  ،وقام عىل ِّ
نفس بام يقيمها
كل
(-)1ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق . 218/2 ،
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق . 234/2 ،
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق  ،ص . 53
(-)3اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ
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ُيص بذلك مؤمنا
من قوهتا  ،ووسع اخلالئق ك َّلهم برزقه ورمحته ،فلم ّ
عدو  ،وساق القوت إىل الضعيف كام سـاقه
دون كافر ،وال وليا دون ّ
السوي  ،
القوي ذي امل َّرة
إىل اجللد
ّ
ّ

 ⧫◆ 





➔

◼⧫
▪⬧⧫
◼➔⧫◆
   ⧫❑⧫◆
[   ✓ ⧫هود. )1(]6:

السموات واألرض  ،يفتح أبواب
وهو الفتـاح  ،بيده مفاتيح خزائن َّ

والر ْمحة لعباده ؛ فتح هلم أنواع النِّعم واخلريات  ،وفتح هلم
الر ْزق َّ
ِّ
املنغلق عليهم من أمورهم وأسباِّبم  ،وفتح قلوِّبم وعيون بصائرهم
احلق  ،ويعرفوه  ،وُي ُّبوه .فـ
ليبرصوا ّ

⧫⧫ 

⬧ ◆❑▪   
☺ ⧫◆  ⬧ ☺

⬧

⬧
◆❑➔◆

◼➔⧫
  ◆⧫ ➔
[فاطر. )2( ]2:

ٍ
أن خزائن ِّ
وم ْن عرف َّ
يشء بيد اهلل  ،وأنَّه  يعطي من يشاء ،
كل

ويمنع من يشاء -ال مانع ملا أعطى ،وال م ْعطي ملا منع ،-مل يع ِّلق فكره
(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق .627-626/5 ،
(-)2ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا
املنَّا  ،مرجع سابق . 626/5 ،
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بغريه  ،ومل ي ْشغ ْل قلبه بسواه  ،وأصبح دائم التط ُّلع لنيل كرمه  ،دائم
الرت ُّقب ملزيد فضله  ،منكسـر القلب بني يدي ر ِّبه  ،راغبـا إليه  أن
يعطيه من فضله العظيم ؛ فيخلص يف االلتجاء إليه  ،ويصدق يف
التوكُّل عليه .
فوض األمور إليه  ،وهو
وكيف ال يتوكَّل عليه  ،ويثق به  ،وي ِّ
الحسيب  ،والوكيل الذي يكفي اإلنسان من املعاش قدْ ر ب ْلغته ،وقوام
أمره( ،)1ويكفي عبـاده الـمه َّم  ،ويدفع عنهم الـمل َّم ،ويكتفى بمعونته

عمن سواه( ،)2فـ :
عن غريه  ،ويستغنى بـه َّ
هـو الحسيب كفايةً وحمايةً
والحسب كافي
ُ
()3
العبد كل أوان
فيقوم  بأمر اخلالئق أمجعني ،ويتك َّفل برزقهم ،وإيصاله هلم،
والرعاية ملصاحلهم ،وما ينفعهم يف دنياهم وأخـراهم ،ويكفي عباده
رزقا ،ومعاشا ،وقوتا  ،وحفظا  ،وكالءة  ،ونرصا  ،وعـزا  ،وليس يف
الوجـود يشء هو وحده ٍ
كاف ِّ
لكل يشء إال اهلل ،فهو وحده الذي
ٌ
عمن سواه.
يكتفى بمعونته َّ
(-)1الزَّ َّجاجي  :عبدالرمحن بن إسحاق  .اشتقا محسامء اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 82
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق  ،ص . 101
(-)2اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ

(-)3ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق . 233/2 ،
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الرجـاء إال منه ،وال تكـون
وإذا كان كذلك وجب أال يكون َّ
فوض األمور إال إليه  ،وال يتوكَّل إال عليه  ،فهو
الرغبـة إال إليه  ،وال ت َّ
الوكيل.
وهذا الوكيلُ  :غَنِّيَّ  ،واسعَّ  ،فلم ال ترتك اإلقبال عىل دنياك ،

وتقبل عىل عبادة من يتوالَّك ويكلؤك ؛ عىل عبادة اهلل  :الحفيظ ،الذي

ُيفظك وُيفظ مجيع عباده من الرشور واآلفات واملهـالك واملعاطب،
وُيفظهم من عقابه وعذابه وسخطه ْ
إن هم حفظوا حدوده واجتنبوا
حمارمه  .وُيفظ أولياءه ،فيعصمهم من مواقعة الذنوب ،وُيرسهم من
رشه وفتنته( ،)1وُيفظهم من املهالك
مكائد الشيطان ،ليسلموا من ِّ
السوء .وُيفظ عىل اخللق ك ِّلهم أعامهلم،
واملعاطب ،ويقيهم مصارع ُّ
وُييص عليهم أقواهلم .
فإنَّك إذا أقبلت عليه ،ووثقت بـه ،وركنت إىل حفظه لك،
واطمأننت إىل رعايته إ َّياك  :شعرت باألمن ،وجانبك القلق والتوتُّر،
والزمك األمان.
فلم اليلجـأ العبد إىل من كانت هذه صفـاته؛ فيثق به ،ويطمئ ُّن إليه،
ويطلب منه ،ويتوكَّل عليه،كي يشعر باألمن واألمان حني يلجأ إىل
الوليَّ نصري املؤمنني وظهريهم  ،وراعيهم ومعينهم  ،الذي يتوالَّهم
بعونه وتوفيقـه ،وإنعامه وإحسانه  ،وييل أمورهم باحلياطة هلم ،
حممد البستي .شددأ الةّ عاء( ،ط ،)1مصدر سابق ،ص.68-67
(-)1اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ
37
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يستفزهم أعداؤهم عن دينهم  ،أو يصدّ وهم عن اتّباع
واحلراسة من أن
ّ
نب ّيهم( ،)1فـ

◆  ⬧

⬧◆
[  النساء]45:



⧫

.
المؤمن الذي أمن خلقـه من أن يظلمهم ،
َُّ
ومل ال يثق به  وهو

ووهب لعباده املؤمنني األمن من عذابه( )2؛

⧫ 

❑⧫ ⬧◆ ❑⧫◆
→
◆☺
 ⬧ ⬧
[  ⧫⧫ ➔◆األنعام ،]82:وهو

الذي يصدقهم ما وعدهم به يف الدنيا من النرص والتمكني يف األرض،
وما وعدهم به يف األخرى من الثواب اجلزيل والنجاة يوم العرض ،
ٍ
ورب يرجى ويقصد.
فسبحانه من إله يعبدّ ،
املصـرف
وكيف ال ي ْقصد !وهو الجبـار  ،املصـلح أمور خلقه ،
ِّ
هلا فيمـا فيه صالحهم( ، )3اجلابر للقلوب املنكسـرة  ،وللضعيف
العاجز  ،وملن الذ به ،وجلأ إليه(.)4
ب قد غدا
َجبَ َر
عيف وك َّل قل ٍ
الض َ
()1
دان
فال َجب ُْر منه ِ

ذا َكس َْر ٍة ،

(-)1الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق. 120/4 ،
(-)2الشوكاين  :حممد بن عيل بن حممد .فتح القةيآ  ،مصدر سابق. 207/5 ،
(-)3ابن كثري :إسامعيل بن كثري ،أبو الفداء .تاسري القآن العيي  ،مصدر سابق.343/4 ،
(-)4ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د
املنَّا  ،مرجع سابق. 624/5 ،
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اب الذي لـم
وكيف ال يلجأ إليه  ،وتناخ املطايا بني يديه  ،وهو التو َُّ

يزل يتوب عىل التائبني  ،ويغفر ذنوب املنيبني ُّ ،
فكل من تاب إىل اهلل
توبة نصوحا تاب اهلل عليه وقبله ؛ فالعبد يتوب إىل اهلل  ، ويقلع عن
ذنوبه بتوفيق اهلل لـه لذلك ،واهلل يتـوب عليه ،ويقبـل رجوعه إىل
الطاعة وتركه للمعصية( ، )2وال يعاقبه عليها ،ألنَّه العفوَّ الذي له العفو
الشـامل الذي وسع ما يصدر عن عباده من الذنوب  ،لـم ْ
يزل عفوا
عن ذنوِّبم  ،صفوحـا عنهـا  ،تاركا العقوبة عليها  ،وجمازاة امليسء ،
ب من عباده أن ي ْسع ْوا يف حتصيل األسباب التي
ب العفو  ،وُي ُّ
ُي ُّ
السعي يف مرضاته  ،واإلحسان إىل خلقه .
ينالون ِّبا عفوه ؛ من َّ
والعبد إذا تد َّبر معاين هذه األسامء  ،يعلم إذا ما ز َّلت به القدم  ،أو

هوت به نفسه إىل ارتكاب اإلثمَّ ،
أن ما بلغه ليس ناية املشوار ،وال
خامتة املطاف ،فيحمله ذلك عىل العودة والقفول إىل ربه الغفور ،
فيستغفره  ،ويتوب إليه ألنَّه التواب  ،وال يقنط من رمحته  ،فر ّبه عفوَّ ،
مل يزل وال يزال بالعفو معروفا  ،ويسارع إىل إتباع سيئته بحسنة كي
تدفعها ومتحوها  :

⧫➔⧫ ➔ 

◼⧫ ❑➔◆ ⧫
 ❑◆⬧  →




◆❑▪
(-)1ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 232/2 ،
الرسي .تاسري محسامء اهلل احلسنى ،مصدر سابق ،ص . 62-61
(-)2الزَّ َّجاج :إبراهيم بن ّ
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 ➔⬧ ❑ ⧫
❑→⧫
◆❑➔


▪
◼◆ ◼ ❑◆
⬧  ⬧ ❑☺◆
➔ ◆⧫ 
[   ➔  ▪➔الزمر . ]54-53 :

يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي "(( : /العفو َّالغفور َّالغفـار"

الذي لـم يـز ْل وال يـزال بالعفو معروفا  ،وبالغفران والصفح عن
كل ٍ
عباده موصـوفا ُّ ،
مضطر
أحد مضط ٌّر إىل عفوه ومغفرته  ،كام هو
ٌّ
إىل رمحته وكرمه  .وقد وعد باملغفرة والعفو ملن أتى بأسباِّبا  ،قال تعاىل
 :

☺ ⧫⬧ ◆

◆
⧫◆◆
⬧
  ⧫ ▪➔ ⬧
[طـه.)1( )) ]82:

الو َرى
العفو
وهو
ُّ
ُ
فعفوه َو ِس َع َ
َّ ()2
سكان
غـار األرض بال ُّ

لواله

َّالرحيم ذو الرأفة ،العاطف برأفته عىل عباده  ،فال
ؤوف ََّّ ،
الر َُّ
وهو َّ

يضيع هلم طاعة أطاعوه ِّبا  .والرأفة أعىل معاين الرمحـة  ،وهي عا َّمة
جلميع اخللق يف الدنيا ،ولبعضهم يف اآلخرة(.)3
(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق . 623/5 ،
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق . 227/2 ،
(-)3الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق. 21/2 ،
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ومن رمحته ورأفته بعباده يف الدنيا :أنَّه يقبل توبة التائبني ،وال ير ّد عن
بابه العصاة املنيبني ،مهام كثرت سيئاهتم ،وتعاظمت خطيئـاهتم ،بل
يتـوب عليهم :

◼⧫ ⬧ ➔

 ❑❑◆
▪❑
◆❑➔
[  التوبة. ]117:

 
▪

الرمحة ،
ويكفينا شاهدا عىل عظيم رمحته  ،أنَّه  كتب عىل نفسه َّ

وال ملزم له بذلك  .وهو يعلم ضعف عباده وعجزهم  ،ويعلم مبلغ
ٌ
ُترد
ملمة ؛ فليس فيهم
جزعهم يف ّ
الرش  ،أو َّ
أي َّ
إنسان خال من نوازع ِّ

من املثالب ومركب النقصان ،إال من عصمه . 

وكثري منَّا عظم ْت ذنوبه ،فأساء وأخطأ وظلم وطغـى  ،متجاهال
ٌ

رس ويعلن من عمله .
مراقبتـه له  ، وعلمه بام ي ّ

ور ْغم كثرة آثامنا ،وافتقارنا إليه مع غناه عنَّا  ،يدعونا إىل التوبة

ثم يتوب علينا لنتوب .
لنؤوب ّ ،
فام علينا إال أن نقبل عىل ر ِّبنا التواب ََّّ،العفوَّ ََّّ،الرؤوف ََّّ،الرحيم
تائبني منيبني مستغفرين  ،مواظبني عىل التوبة أبدا ؛ َّ
ألن (( منـزل
"التوبة" َّأول املنازل  ،وأوسطها  ،وآخرها  .فال يفارقه العبد السالك ،
ٍ
منـزل آخر ارحتل به،
وال يزال فيه إىل املامت  .وإن ارحتل إىل
واستصحبه معه ،ونـزل به  .فالتوبة هي بداية العبد ونايته  .وحاجته
إليها يف النهاية رضورية  ،كام َّ
أن حاجته إليها يف البداية كذلك  .وقـد
41
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قال اهلل تعاىل  :

◼ ❑❑➔◆

⧫
➔⬧

➔⬧
❑⬧☺
[   ❑⬧➔النور.)1( )) ]31:

وقد تضيق باملذنبني أنفسهم ذرعا  ،ويرون العقاب الشديد أ َّ
قل ما

يستحقون عىل إساءهتم صنعا ،ويظنُّون َّ
أن ذنوِّبم التي كأمثال اجلبال
ََّّ،
رِّبم التوابََّّ،العفو َّ
واقع ٌة ِّبم ال حمالة  ،فيأتيهم تصديقهم بأسامء ِّ
الرؤوفَّ،الرحيم ،ليأخذ بأيدهيم من بحار ذنوِّبم املتالطمة األمواج،
ٌ
ويعلموا َّ
وحميط
أن رمحة اهلل  بجميع خلقه نازل ٌة  ،فهي رمح ٌة واسع ٌة ،
ال يعرف أحدٌ غوره ،وال يبلغ أحدٌ ساحله .فهي قد وسعت َّ
كل يشء،
وهي من املحسنني دانية  ،وإليهم دائام واصل ٌة وآتي ٌة  :

➔◆
☺◆◆
⬧


❑➔⬧◆ ⧫❑→⧫ ⧫
➔
⧫◆
◼❑
⧫❑⬧
◆⧫⧫
[  األعراف. ]156:

القسم الخامس  :أسماءٌ لها عالقة بالخضوع لله  ،والخوف
منه ،والتذلُّل بين يديه :
ويمكن بيان بعض املضامني الرتبوية يف هذا القسم من خالل
تدبر ٍ
ريب العبد عىل استشعار اخلضوع
مجلة من أسامء
الرب  التي ت ِّ
ِّ
ُّ
حممد بن أيب بكر بن أيوب  .مةارج السالرني بدني مندال إ َّيداك َّعبدة
(-)1ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
وإ َّياك َّستعني  ،مصدر سابق . 198/1 ،
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ّ
والذل هلل  ،واخلوف منه وخشيته  ، واعتبار ذلك من أعىل مراتب
اإليامن .
بل َّ
إن خوف اهلل  ،وخشيته  ،واحلذر من عقابه من أركان العبادة .
وما ينقص اخلوف من اهلل  يف نفس العبد إال بسبب نقص
معرفته بر ِّبه ؛ َّ
فإن أعرف النَّاس باهلل أخشاهم له  .وك َّلام ازدادت معرفة
العبد بر ِّبه  ،ك َّلام ازداد له خشـية  .يقول سبحانه ☺  :
◼⧫   ⬧
[  →⬧☺◼➔فاطر ، ]28:ويقـول : 

"فواهلل ِّإين أعلمهم باهلل  ،وأشدّ هم له خشية"( )1؛ فهو  أعلمنا باهلل
 ، وأشدُّ نا له خشية  ،وهذا لكامل معرفته بربه .
واملعنى أنه ك َّلام ازدادت املعرفة باهلل  ،ازدادت اخلشـية له  ،وكذلك
العكس  :ك َّلام نقصت املعرفة باهلل َّ ،
قل اخلوف منه .
التعرف إىل أسامء اهلل  طريقا إىل معرفته  ،واخلوف
من هنا كان ُّ
منه .
فمن أسامئه  الكبير املوصوف باجلالل ،وكرب الشأن ،الذي ّ
كل يشء
دونه ،وال يشء أعظم منه( ،)2فيصغر دون جالله ّ
كل كبري(.)1
حممد بن إسامعيل  .فحيح اإلمدا البادار ّ  ،مصـدر سـابق ،363/4 ،ح
(-)1
ّ
البخاري َّ :
. 7137

(-)2الشوكاين  :حممد بن عيل بن حممد .فتح القةيآ اجلام بني فنَي الآواية والةراية من علد
التاسري  ،مصدر سابق. 68/3 ،
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والتكرب ال يليق إال به  ،ألنَّه  املعبود املطاع ؛
وكذا المتكبِّر ،
ُّ

التكرب والرت ُّفع  ،وصفة العبد  :اخلشوع واخلضوع
فصفة الس ِّيد :
ُّ
وقوة إال بر ِّبه .
والترضع ؛ إذ ال حول له وال َّ
ُّ
وهو العظيم ذو العظمة املطلقة واجلالل والكربياء يف ملكه وسلطانه،

ويف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،الذي يع ِّظمه خلقه وهيابونه ويتَّقونه
وُيضعون له ،ويمتثلون أمره وجيتنبون نيه( )2؛

ب
وج ُ
بكل معنى يُ ِ
فـ"هو العظي ُم ِ
()3
من إنسان"

عظيم ال يُحصيه
الت َّ َ

الرخاء  ،فتدعوه إىل
وقد ي ْبتىل العبد بنفسه التي بني جنْب ْيه يف حال َّ
أن يطغى ويظلم .فإذا تذكَّر َّ
أن من أسامء مواله  الكبير ،المتكبِّر،

العظيم ،كان يف تد ُّبره ملعاين هذه األسامء ما يكفي لر ْدعه عن ال ُّظ ْلم
وال ُّطغيان .
َّ
ألن من عرف عظمة اهلل  حفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما
ٍ
بكلمة يكرههـا اهلل  ،أو
حوى ،وتذكَّر املوت والبىل ؛ فرتاه ال يتك َّلم

ٍ
كل ٍ
معصية ال يرضاها اهلل القائم عىل ِّ
نفس بام كسبت .
يقرتب من
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق  ،ص . 66
(-)1اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ

(-)2الزَّ َّجاجي  :عبدالرمحن بن إسـحاق  .اشدتقا محسدامء اهلل  ،مصـدر سـابق  ،ص -111
. 112
(-)3ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 214/2 ،
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وم ْن عرف عظمة اهلل وكربياءه تذ َّلل له ،وخافه ،وحذر من عقابه،
وبادر إىل امتثال أمره واجتناب نيه ،وامتنع عن االقرتاب من معاصيه،
حرم يف كتابه أو عىل لسان رسوله  ، خضوعا ورهبة
وترك ما َّ
وإجالال  :

→➔ ⧫◆ ⬧

 ◆❑⬧  ⧫
[   ◼◆  احلج. ]30:

ومنعوت
وصوف بوصف العظمة،
واهلل -ذو اجلالل واإلكرام -م
ٌ
ٌ
ُّ
كل يشء ،وأعظم من ِّ
الرفعة (( ،أكرب من ِّ
وأجل
كل يشء،
بنعت ِّ
وأعىل ،وله التعظيم واإلجالل يف قلوب أوليائه وأصفيائه ،قد ملئت
قلوِّبم من تعظيمه وإجالله واخلضوع له والتذ ُّلل لكربيائه ))( ، )1ألنَّه
املستحق ألن هياب لسلطانه ،وُياف جلالله وعظمته .
ّ
وكيف ال ُياف ،وُيذر بطشه ،وترهب سطوته ،وهو العزيزُ

الشديد يف انتقـامه ِمَّن أراد االنتقام منه( ،)2فال يقدر أحدٌ أن يدفعه عنه،
عز َّ
لعزته
منيع فال ينال جنابه ّ
قد َّ
كل يشء فقهره ،وغلب األشياء ٌ .
القوة،
العـزة ك ُّلها َّ (( :
وعظمته ،وال يغالب جلربوته وكربيائه ،فله َّ
عزة َّ
بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا
املنَّا  ،مرجع سابق. 622/5 ،
(-)2الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق. 53/12 ،
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وعزة االمتناع ،فامتنع أن يناله أحدٌ من املخلوقات ،وقهر
وعزة الغلبةّ ،
ّ
مجيع املوجودات ،ودانت له اخلليقة ،وخضعت لعظمته)) (. )1

ُ
ـرام جنابُـه
وهو
العزيز فلن يُ َ
سلطان
اب ذي ال ُّ
َجنَ ُ
َّ
َ
ُ
ب لـ ْم
العزيز
وهو
القاهر الغال ُ
ُ
 ،هـذه صفتـــان
ُ
العزيز بقـ َّـوةٍ هـي وصفُــه
وهو
()2
حينئـ ٍذ  :ثـ ُ
ان
الث معـ ِ

أنَّى يُ َرا ُم
يَ ْغ ِل ْبهُ شي ٌء
ُّ
فالعز

فام عىل العبد إال اخلضوع هلذا العزيز سبحانه .

وكيف ال ُيضع له ،ويتذ َّلل بني يديه ،وُيافه  ،وهو الجبـار ،القهار،

قهر اجلبابرة بجربوته  ،وعالهم بعظمته ،ال جيري عليه حكْم حاك ٍم
يتوجه عليه أمر ٍ
آمر غري
فيجب عليه انقياده  ،وال َّ
آمر فيلزمه امتثاله ٌ ،

وقاهر غري مقهور  .جرب خ ْلقه عىل ما أراد أن يكونوا عليه من
مأمور ،
ٌ
خـ ْل ٍ
ـق  ،فال يمتنع عليه يش ٌء منهم ،فهم مقهورون ،تؤذهيم الب َّقة ،
وتأكلهم الدودة  ،وتشوشهم الذبابة  ،أرسى جوعهم  ،و
(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

عى

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق. 624/5 ،
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 218/2 ،
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شبعهم( ،)1وجربهم عىل ما شاء من ٍ
أمر أو ني  ،فرشع هلم من الدين ما
ارتضاه هلم  ،وأمرهم با ّتباعه  ،وناهم عن العدول عنه  ،ووعد من
أطاع باجلنَّة  ،ومن عىص بالنَّار  .فام عىل العباد إال اخلضوع له وحده،
والتأ ّدب معه بأدب العبود َّية رغبة ورهبة ،ورجاء وخوفا ؛ ألنَّه
ِّ
المقتدر  ،القـادر  ،ذو القدرة ّ
الشاملة عىل ما يشاء ،فال
القدير،
يتطرق إليه العجز أبدا( ،)2فـ
يعجزه يشء ،وال يفوته مطلوب ،وال َّ

عج ُزهُ إذًا
هو
ُ
القدير وليس يُ ِ
()3
ُّ
سلطان
قط ذو ُ

رام شيئ ًا
ما َ

سواها
(( بقدرته أوجـد املوجودات  ،وبقدرته د َّبرها  ،وبقدرته َّ

وأحكمها  ،وبقدرته ُييي ويميت  ،ويبعث العباد للجزاء  ،وجيازي
املحسن بإحسانه ،وامليسء بإساءته  ،الذي إذا أراد شيئا قال له  :ك ْن
رصفها عىل ما يشاء ويريد)) (. )4
فيكون  .وبقدرته يق ِّلب القلوب ،وي ِّ
املسمى بد :لوامد الب ِّيندا
حممد بن عمر اخلطيب  .رشح محسامء اهلل احلسنى ،
َّ
( -)1الرازي َّ :

رشح محسامء اهلل تعاىل والصاا ( ،ط ،)2بـريوت :دار الكتـاب العـريب1410( ،هــ)،

ص . 208-207
الرسي .تاسري محسامء اهلل احلسنى ،مصدر سابق ،ص . 59
(-)2الزَّ َّجاج :إبراهيم بن ّ

(-)3ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق . 218/2 ،
(-)4ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د
املنَّا  ،مرجع سابق.625-624/5 ،
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وليس ّ
أدل عىل كامل القدرة املطلقة لـالقـادر ،القدير ،المقتدر،

سبحانه من أنَّه يوجد ما يريد بكلمة "كن"  ،فيكون :

◆❑➔ 

 →☺◆ ⧫ 
☺⬧  ⬧ ⬧⬧
  ❑◆⬧  ⬧ ❑→⧫
[غافر. ]68:

وهو سبحانه وتعاىل أقدر علينا  ،منَّا عىل غرينا  .وهذا من معاين

هذه األسامء املتقدِّ مة .

ٍ
مسعود
وقد ذكَّر رسولنا الكريم  أحد الصحابة -وهو أبو

البدري ِّ - بذا  ،حني رآه يرضب عبدا له  ،فقال له " :ا ْعل ْم  ،أبا
ُّ
ٍ
قادر عليه  ،فاهلل
مسعود ! هلل أقدر عليك منك عليه"( )1؛ أي فكام أنت ٌ
يب عن فعله فورا َّملا تذكَّر
 أقدر عليك منك عليه  .فرجع هذا الصحا ُّ
عظمة اهلل تعاىل ،بل لقد أعتق هذا العبد من هيبة اهلل  وخشيته ،
وقال لرسول اهلل  :هو ح ٌّر لوجه اهلل .فقال له مع ِّلم النَّاس اخلري : 

"أما ل ْو مل ْ ت ْفع ْل  ،للفحتْك النَّار - ،أو -مل َّستْك النَّار"(. )2
مر هشام بن حكيم بن حزام  عىل أ ٍ
ناس من فالحي العجم
وقـد َّ
بالشام وقد أقيموا يف َّ
الشمس  .فقال  :ما شأنم ؟ فقيل له  :حبسوا يف

حممد
( -)1مسلم بن َّ
احلجاج القشريي النيسابوري  .فحيح اإلما مسدل ( ،ط ،)1حتقيق َّ :
عبدالباقي ،القاهرة  :دار إحياء الكتب العرب َّية 1374( ،هـ)  ،1281/3 ،ح . 4262
( -)2املصدر نفسه  ،1281/3 ،ح . 4262
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اجلزية  .فقال هشا ٌم  :أ ْشهد لسم ْعت رسول اهلل  يقول َّ " :
إن اهلل

ي ِّ
عذب ا َّلذين يع ِّذبون النَّاس يف الدُّ نيا"(. )1

تذكري منه  باهلل  ،وبأنَّه أقدر علينا منَّا عىل النَّاس .
وهذا
ٌ

وم ْن علم َّ
أن ر َّبه كذلك ،امتأل قلبه إجالال وتعظيام ،وخافه أشدّ

اخلوف ،وقاده ذلك إىل التـزام أمره  ،والوقوف عند نيه  ،وخيش
العقوبة عند املخالفة  ،وحـذر من فجاءة نقمته  ،وعلم َّ
أن تأخري
عمن عصاه ؛ يرى عباده وهم
العقوبة عنه من حلمه  ؛ ألنَّه حليمَّ َّ
يكفرون به ويعصونه  ،وهو ُيلم ّ
عجل ،
فيؤخر وينظر ،
ويؤجل وال ي ِّ
ِّ
ولو أراد أ ْخذهم يف وقتهم أخذهم  ،فـــ :
هو الحلي ُم فال يُعاج ُل عب َده
()2
ليتوب من عصيان

بعقوب ٍة

القسم السادس  :أسماءٌ لها عالقة بمراقبة الله : 

ترصفاته ومعامالته وعباداته وسائر
ينبغي عىل العبد أن يراقب ّ

شؤون حياته  .فالعبد حني يعلم َّ
أن من أسامء مواله  الرقيب  ،يتو َّلد
يف قلبه االستحياء منه  :أن يراه حيث ناه  ،أو يفقده حيث أمره ؛ ألنَّه
الرقيبَّ هو الذي ُييص علينا األعامل –ما َّ
يعلم َّ
أحل لنا منها وما
أن
َ
( -)1املصدر نفسه  ،2018/4 ،ح . 6609
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 227/2 ،
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حرم -فال يعزب عنه علم شـيء من ذلك  ،وال يؤده حفظ ذلك ك ِّله
َّ
ٍ
؛ فهـو ي ّطلع عىل ما أكنّته الصدور  ،ويقوم عىل ِّ
نفس بام كسبت ؛
كل

()1

فرياقب حركات عباده وسكناهتم ،وأقواهلم وأفعاهلم ،بل وما جيول يف
قلوِّبم وخواطرهم ،ال ُيرج أحدٌ من خلقه عن ذلك،



⬧  ❑⬧  →⧫
[ق . ]18 :
ّ   ⧫ ◆

واح ِظ  ،كيف باألفعال
قيب على
الر ُ
الخواط ِر واللَّــ ِ
ِ
وهو َّ
()2
باألركــان ؟
وشعور العبد بمراقبة مواله  له  ،يدفعه إىل صون لسانه عن

اللغو ،والغيبة  ،والنّميمة  ،والوقوع يف أعراض اآلخرين ؛ فال يتك َّلم
حق  ،أوبذل ن ْص ٍح  ،أو توجيه
إال عند احلاجة إىل الكالم ؛ كقول كلمة ّ
ٍ
ٍ
جاهل .وكذا يصون بق َّية جوارحه  ،ويستحي من ر ِّبه
سائل  ،أو تعليم
 أن يراه عىل معصية ؛ فمواله علي بجميع ما قد كان وما هو كائن ؛
يعلم ما كان وما يكون قبل كونه  ،وبام يكون َّ
وملا يكن بعد قبل أن
يكون  .ال ُيفى عليه خافي ٌة يف األرض وال يف السامء  ،أحاط علمه
بجميع األشياء ؛ باطنهـا وظاهرها ،دقيقها وجليلها .يعلم ما أ ْخفتْه
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ورش  ،
وخري
وباطل،
وحق
وكفر،
إيامن
صدور خلقه من
ٍّ
ٍّ
◼◆

⧫

(-)1الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق. 321/10 ،
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 228/2 ،
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 ☺◼➔⧫  ⧫

⧫
◼➔⧫◆

◆❑➔

⬧⧫◆

 ⬧◆◆  →◼ ⧫◆


◆
☺◼➔⧫
◆ ◆  ☺➔→
⧫   ▪⧫ ◆
[   ✓األنعام. ]59:

وهو العلي ُم أحا َ
ط عل ًما بالذي
إعالن
ومن
ِ
ْ
فهو المحي ُ
ط
وبكل شــيءٍ ِعل ُمـهُ ســــبحانه
ِ
وليس ذا نسـيان
قـد كان
وكذاك يعل ُم ما يكـون غ ًدا وما
والموجـود في ذا اآلن
األمر ذا
أمر لم يكن لو كان كــيـــف يكـون ذاك
وكذاك ٌ
ُ
()1
إمكــان
سر
في الكون من ٍ

ٍ
ٍ
لع عىل ّ
فحري بالعبد حني يعلم َّ
وكبرية  ،وعىل
صغرية
كل
أن ر َّبه م ّط ٌ
ُّ
ٍ
ٍ
ّ
يكف عن مراقبته طرفة
غائبة
كل
وشاهدة  :أن ي ْعبده كأنَّه يراه  ،وأن ال َّ
ٍ
عني ؛ ألنَّه الحفيظ الذي ُيفظ بعلمه مجيع املعلومات ،فال يغيب عنه
يش ٌء ،وُيفظ أعامل عباده فال يضيع منها يشء  ،وال ُيفى عليه منها
يشء صغريا كان أو كبريا ،ويوافيهم ِّبا يوم املعاد ،وجيازهيم عليها يوم
فرش ،وال ينسى منها يشء وإن نسيه
التناد ،إن خريا فخري ،وإن رشا ّ

النَّاس  ◼❑◼◆   

[اجملادلة.]6:
(-)1ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 215/2 ،
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وهو اللطيف الذي ال ختفى عليه األشياء وإن د َّقت ولطفت
عالـم بخفايا األشـياء  ،ال ختفى عليه خافي ٌة  ،بل
وتضاءلت ؛ فهـو
ٌ

يصل علمه إىل ِّ
بالرسائر واخلفايا ،وأدرك
كل
خفي(((،)1أحاط علمه ّ
ّ
البواطن واخلبايا ،واألمور الدقيقـة))( )2؛ فال يفوته من العلم يش ٌء وإن
ٍ
ٍ
َّ
سحيق  ،وال ختفى عليه اخلردلة ،
مكان
دق وصغر  ،أو خفي وكان يف
ٍ
صخـرة يف باطـن األرض  ،أو
بل يستخرجها ويأيت ِّبا  ،ولو كانت يف

يف السموات ألنَّه لطيفُ ،خبيرَّ،كام حكى  قول لقامن البنه :
→⬧   ⧫
   ⧫⬧
  ◆  ⧫⬧


◆❑☺
   ⧫ 

⬧


[ لقمان.]16:

الخبير الذي يعلم رسائر عباده ،وضامئر قلوِّبم َّ ،
وكل ما
َُّ
فهو
ورش  ،وهو جمازهيم عىل
يعملونه ويكسبونه من حسن ويسء ،وخري ّ

ذلك( ، )3فـ(( ال تعزب عنه األخبار الباطنة ،وال جيري يف امللك
األلويس  :حممود بن عبداهلل البغدادي  .روح املعاين ف تاسري القدآن العيدي والسدب
(-)1
ّ

املثاين( ،د.ط) ،نرش وتصحيح وتعليق إدارة املطبعة املنري َّية ،بريوت :دار إحيـاء الـرتاث

العريب( ،د.ت). 89/21 ،
(-)2ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق. 625/5 ،
(-)3الطربي :حممد بن جرير  .جام البيا ف تأوي ن القآن  ،مصدر سابق. 50/12 ،
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نفس وال
وامللكوت يشء ،وال
ذرة والتسكن ،وال يضطرب ٌ
تتحرك َّ
َّ
يطمئ ّن ،إال ويكون عنده خربه))( ،)1وال يفوته من العلم يش ٌء وإن كان
صغريا دقيقا  ،قد أحاط ِّ
بكل يش ٍء خ ْربا .
كل متك ِّل ٍم  ،يسمع َّ
وهو القريب من ِّ
كل ما ينطق به  ،وما توسوس
به

النُّفوس

:



⬧⬧◆

◆◼

⧫
◼➔⧫◆

 ⧫  ❑◆❑➔
 ⬧ ◆ ⧫◆
[ق ، ]16:
ّ   ◆❑ 
⬧◼ ◆❑  ❑→⧫ ⧫
◆
➔◆
◆❑➔

 ◆❑➔  ⬧
◆ ⬧   ◆
➔⧫
◆❑➔

◆◼
▪➔  ❑ ⧫ ⧫
❑➔ ☺ ⧫
  ☺◆ ⧫❑⧫
⧫   
ٌ
حميط باألشياء ك ِّلها علام ،ال يعزب
[ اجملادلة .]7:فهو سبحانه

ترصفه وحكمه وقدرته وسلطانه( )2؛ فال
عنه منها يشء ،وك ُّلها حتت ُّ
خترج عن إرادته فيها  ،وال متتنع عليه ،وال يغيب عنه علمها صغرية

ذرة أو ما فوقها
كانت أو كبرية  ،ظاهـرة كانت أو باطنة؛ فال تفلت منه َّ
أو ما دونا علام أو إجيادا أو إعداما  ،فهو  كام وصف نفسه  :
حممـد  ،أبـو حامـد  .املقصدة األسدنى ف رشح محسدامء اهلل احلسدنى،
حممد بـن َّ
( -)1الغزايل َّ :
(د.ط) ،بريوت :دار الكتب العلم َّية( ،د.ت) ،ص . 76

(-)2الزَّ َّجاجي  :عبدالرمحن بن إسحاق  .اشتقا محسامء اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 147
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[   ⧫فصلت. )1(]54:



ٍ
ٍ
وإحاطة
وبرص وعل ٍم
القريب من عبده -قرب سم ٍع
َِّّ
حق هذا
ومن ِّ
ٍ
ٍ
ونرص وغري ذلك  ،املحيط بأفعال عباده فال يغيب عنه علمها: -
وقهر

أن يعبده عبيده عبادة من يراه ،مدْ ركني حقيقة قربه  منهم أكثر من
قرِّبم من أقرب املخلوقات إليهم ؛ بعلمه وقدرته ورؤيته  ،كام أخرب
 :

⬧ ◆ ⧫◆


⬧◆ 
[  الواقعة ،]85:بل هو  أقرب

⧫➔

إىل عبده من حبل الوريد-

ذلك العرق املع َّلق بالقلب ،-ولك َّن أكثر عباده ال يدركون ذلك
جلهلهم(.)2
ـهيد الذي ال يغيب عنه يش ٌء من األشياء ؛ يعلم باألشياء
وهو الش َُّ

المهيمنَّ
وبحقائقها ع ْلم املشاهدة هلا  ،ألنَّه ال ختفى عليه خافية(، )3
ُ
الذي يشـهد عىل عباده بأعامهلم  ،وُيفظ أقواهلم  ،ويعلم سـرائرهم
وما تكـ ُّن ضامئرهم( ،)4

 ❑⬧ ⧫◆

  ❑➔⬧ ⧫◆ 
 ⧫❑➔☺➔⬧ ◆ ◆➔
◼⧫
→

☺⧫
 ⧫❑→➔  ❑→
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق  ،ص . 102
(-)1اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ
(-)2الشوكاين  :فتح القةيآ  ،مصدر سابق. 161/5 ،

(-)3الزَّ َّجاجي  :عبدالرمحن بن إسحاق  .اشتقا محسامء اهلل  ،مصدر سابق  ،ص . 132
(-)4الشوكاين  :فتح القةيآ  ،مصدر سابق .208-207/5 ،
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 ◼▪ ⧫ ➔⧫ ⧫◆ 
  ▪⬧ ⬧
◆
☺

◆
◆
⬧

◆⧫
✓ ⧫   ◆
[  يونس. ]61:

ويف معنى الشهيد يقول العالَّمة الشيخ عبد الرمحن بن نا ٍ

السعدي (( :/أي :امل ّطلع عىل مجيع األشياء .سمع مجيع األصوات
ُّ
خف ِّيها وجل ِّيها ،وأبرص مجيع املوجودات دقيقها وجليلها  ،صغريها
وكبريها  ،وأحاط علمه ِّ
بكل يشء ،الذي شهد لعباده  ،وعىل عباده بام
عملوه)) (.)1

ٍ
فسبحانه من ٍ
خمتف يف قعر بيته يف
إله عظي ٍم يستوي عنده من هو

سائر يف طريقه يف بياض النَّهار وضيائه ؛ ألنَّه
ظالم الليل  ،ومن هو ٌ
ٍ
الباطنُ عىل ِّ
شـيء علمـا  ،يعلم بواطن األمـور وظواهرها  ،فهو
كل
ذو الظاهر وذو الباطن

()2

؛ يستوي عنده هذا وهذا  :

▪   ◆❑
 ◆ ⧫◆ ⧫❑⬧
⧫
◆❑➔
⧫◆
◆

[   الرعد. ]10:
(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي  .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق. 628/5 ،
الرسي .تاسري محسامء اهلل احلسنى ،مصدر سابق ،ص . 61
(-)2الزَّ َّجاج :إبراهيم بن ّ
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ٍ
ٍ
يشء علام  ،فهو الظاهر عىل ِّ
وكام كان الباطن عىل َّ
يشء
كل
كل
علام ؛ فليس فوقه يشء ؛ ظهر للعقول بحججه وبراهني وجوده وأد َّلة
وحدانيته .
فرس رسولنا  هذين االسمني تفسريا جامعا واضحا  ،فقال
وقد َّ
اللهم أنت األو َّلُ فليس قبلك يش ٌء  ،وأنت ِّ
اآلخ َُّر فليس
ُياطب ر َّبه َّ " :
الباطن فليس
َُّ
الظاهر فليس فوقك يش ٌء  ،وأنت
َُّ
بعدك يش ٌء  ،وأنت
دونك يش ٌء  ،ا ْقض عنَّا الدَّ ْين وأ ْغننا من الف ْقر"(. )1
فاهلل  عليمَّ بأفعال عباده وأقواهلم  ،خبيرَّ بام جيول يف صدورهم ،
ٍ
رش .
وما جييش يف خواطرهم من خري أو ٍّ
والعبد إذا علم َّ
ب،
أن ر َّبه كذلك ،راقبه وخافه واتَّقاه ،وعمل بام ُي ّ
وابتعد عن ِّ
كل ما يسخطه ويغضبه ،وراعى خطرات فكره ،ووساوس
ضمريه ،فلم ي ْضم ْر ما يكره اهلل منه  ،ومل ُيْف يف نفسه ما يمقته اهلل
عليه .

ٍ
َّصف بد َّقة العلم  ،وباإلحاطة ِّ
وإذا علم َّ
صغرية
بكل
أن ر َّبه  مت ٌ
ٍ
وكبرية ،وأنَّه عامل الغيب والشـهادة ،حاسـب نفسه عىل أقواله وأفعاله،
كل ٍ
ٍ
وحركاته وسكناته ،وراقب ر َّبه ،وأيقن أنَّه يف ِّ
وحني بني يدي
وقت

اللطيف اخلبري:

⧫◼ ⧫ ◼➔⧫  

احلجاج  :فحيح اإلما مسدل  ،مصدر سابق  ،2084/4 ،ح . 6839
(-)1مسلم بن َّ
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[امللك. ]14:

الرس والن َّْجوى،
وكذا حني يعلم أنَّه  السميع ألقوال عباده ،ي ْسمع َّ

والسكوت( ، )1وال يعزب عن
ويستوي عنده اجلهر واخلفوت  ،والنّطق ّ

مسموع وإن ّ
دق وخفي ؛ رسا كان أو جهرا  ،ويسمع دعاء
سـمعه
ٌ
تفرقهم واجتامعهم  ،مع اختالف ألسنتهم
اخللق وألفاظهم  ،عند ُّ
ولغاهتم  ،ويعلم ما يف قلب القائل قبل أن يقول .

سمي ُع يرى ويسم ُع ك َّل ما
وهو ال َّ
إعالن
سر ومن
ٍ
ِ
ولكـ ِل صو ٍ
حاضر
ت منه ســـــم ٌع
ٌ
ُ
واإلعالن مسـتويان
ت ال
س ْم ُع منه وا ِس ُع األصوا ِ
وال َّ
()2
والداني

الكون من
في
ِ
فالسـ ُّر
ِ
يخفى عليه بعيدُها

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فهو يسمع َّ
ـمعه
كل حركة وسكنة  ،ولفظة ومهسة من خلقه  .وس ْ

مع علمه ٌ
حميط ِّبم ال يغيب عنه يش ٌء من أمورهم  ،ألنَّه السميع .
كل ٍ
وهو البصير الذي ي ْبرص َّ
يشء وإن ر َّق وصغر  (( ،في ْبرص دبيب
الصامء  ،وي ْبرص ما
النَّملة السوداء  ،يف الليلة الظلامء  ،عىل الصخرة
َّ
حممد البستي .شددأ الةّ عاء  ،مصدر سابق  ،ص . 59
(-)1اخل َّطا ّ
يب :حـمـد بن َّ

(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 215/2 ،
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حتت األرضني السـبع  ،كام ي ْبرص ما فوق السـموات السـبع)) (،)1
ٍ
ويرى َّ
يشء من خلقه ؛ د َّق أو ج َّل  ،ظهر أو خفي  ،وي ْبرص ما
كل
ٌ
حميط ،وهلا
يعملون  ،ال ُيفى عليه يش ٌء من ذلك  ،بل هو بجميعها

حفي ٌظ .

تحت
وداء
البصير يرى
وهو
َ
دبيب النَّ ْملَ ِة ال َّ
ســـــــ ِ
ُ
َ
ان
خر وال َّ
الص ِ
ص َّو ِ
ويرى
ت في أعضائِها
ويرى مجاري القو ِ
بعيـان
اضها
ُ
عروقَ بَيَ ِ
ِ
ويرى
بلح ِظـ َها
ويرى خيانـا ِ
ت العيــون ْ
()2
األجفان
ب
كذاك تقلُّ َ
ِ
وإذا استشعر العبد َّ
أن ر َّبه البصيرُ يرى ،وال حتجب رؤيته

احلواجب التي حتجب عن خلقه الرؤية  ،فال يغيب عن برصه مثقال
ذرة يف السموات وال يف األرض  ،فإنَّه يراقب ر َّبه  ،وال يكون دائام إال
َّ
ب أن يراه فيه .
يف املوضع الذي ُي ّ
واقرتان اسمه  البصير باسمه السميع ،واسمه السميع باسمه
العليم ،واسمه السميع باسمه القريب ،والشهيد يف مواضع من كتابه،

ّ
يدل عىل أنَّه ٌ 
حميط بمخلوقاته ك ِّلها  ،ال يفوته وال ُيفى عليه يش ٌء
(-)1ابن سعدي  :عبدالرمحن بن نا

بن سعدي .تيسدري الردآي الدآدن ف تاسدري د

املنَّا  ،مرجع سابق. 622/5 ،
(-)2ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى  .توضيح املقافة وتصدحيح القواعدة ف رشح
قصية اإلما ابن الق ِّي  ،مصدر سابق. 215/2 ،
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منها ،بل اجلميع حتت سمعه وبرصه وعلمه ؛ يعلم أفعالنا ،ويرى
ثم يقيض بني عباده بعلمه وسمعه وبرصه الذي مل يفارقهم يف
أحوالنا َّ ،
الشهود ،ألنَّه عىل ِّ
الدنيا طرفة عني ،وال ُيتاج سبحانه إىل ّ
كل شهيد(.)1

وتذكري  ،كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من
ويف ذلك تنبي ٌه للعاقل
ٌ

أقوال وأفعـال  ،وكي يراقب ر َّبه دائام  ،فال يكون دائام إال يف املكان
الذي يريد منه  أن يكون فيه .

فإذا استشعر العبد رقابة ر ِّبه  عليه ،سكن يف قلبه شعور احلياء
منه  ، ولزم اإلحسان يف أعامله ؛ فيستحي من اهلل أن يراه حيث ناه ،
أو يفقده حيث أمره  ،ويستحي منه أن يراه متل ِّبسا بام يكره منه  ،أو أن
يسمع منه ما يمقته عليه  ،أو أن ي ْضمر يف قلبه غال أو غشا أو حقدا عىل
ٍ
أحد  ،ويستحي أن يقابل ب َّره  ورفقه به بالعناد واجلحود واإل ار
عىل املخالفة .
وهذه هي املراقبة التي جناها من تد َّبر أسامء مواله . 
يقول العالمة ابن الق ِّيم  /يف معرض حديثه عن هذه املنزلة:
احلق  عىل ظاهره وباطنه .
((املراقبة دوام علم العبد  ،وتي ّقنه با ّطالع ّ
فاستدامته هلذا العلم واليقني  ،هي املراقبة  ،وهي ثمرة علمه َّ
بأن اهلل
(-)1احلمود  :النَّهج األسمى ف رشح محسامء اهلل احلسنى  ،مرجع سابق . 425/1 ،
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لع عىل عمله
ناظر إليه ،
سبحانه
سامع لقوله  .وهو م ّط ٌ
ٌ
ٌ
رقيب عليه ٌ ،
ٍ
كل ٍ
وكل طرفة ٍ
وكل نف ٍ
س َّ
حلظة َّ ،
وقت َّ
َّ
عني )) (. )1
وكل
فعىل العبد الذي تد َّبر أسامء مواله  أن يوقن أنَّه بمرأى من اهلل
تعاىل وم ْسم ٍع  ،فال يستهني بنظره إليه  ،وسـمعه له  ،وا ّطالعه عليه .
(( وم ْن أخفى عن غري اهلل ما ال ُيفيه عن اهلل تعاىل  ،فقد استهان بنظر
اهلل تعاىل  .واملراقبة إحدى ثمرات اإليامن ِّبذه الصفة  .فمن قارب
أن اهلل يراه ،فام أجرأه وما أخرسه! وإن ظ َّن َّ
معصية وهو يعلم َّ
أن اهلل
تعاىل ال يراه ،فام أكفره! )) (. )2
صالح لدنياه وآخرته ،وبلو ٌغ
ويف دوام العبد عىل مراقبة مواله
ٌ
ٌ
ووصول إىل مرتبة اإلحسان التي سأل جربيل
ألعىل درجات اإليامن،
 عنها الرسول  فأجابه":أن تعبـد اهلل كأنَّك تراه ،فإن مل تك ْن
تراه فإنَّه يراك"(. )3
الرس والعلن،
فع ْلم العبد بمراقبة ّ
الرب  ، وا ّطالعه عليه يف ّ
جيعله ال يقدم عىل تقصري ،وال ُيالف مواله  يف ٍ
كبري وال صغري .
حممد بن أيب بكر بن أيوب  .مةارج السالرني بدني مندال إ َّيداك َّعبدة
(-)1ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
وإ َّياك َّستعني ،مصدر سابق . 68-67/2 ،

حممد  ،أبو حامد  .املقصة األسنى ف رشح محسامء اهلل احلسنى ،مصـدر
حممد بن َّ
(-)2الغزايل َّ :
سابق ،ص . 66

احلجاج  :فحيح اإلما مسدل  ،مصدر سابق ،138 ،129/1 ،ح.63 ،59
(-)3مسلم بن َّ
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وهـذه املراقبة ثمر ٌة إليامن اإلنســان بأسامء اهلل  ،وتد ُّبره ملعانيها،
كـ ( الرقيب ََّّ،والعليم ََّّ ،والحفيظََّّ ،واللطيف ََّّ،والخبير ََّّ ،والقريبََّّ،
والشهيدََّّ،والمحيطََّّ،والسميعََّّ،والبصير  ،ونحو ذلك) .
فمن عقل هذه األسامء  ،وتع َّبد بمقتضاها  ،حصل له املراقبة لر ِّبه
ومواله . )1(

التساؤل الرابع  :ما المضامين التربويَّة ألسماء هللا
الحسنى ؟

عرفنا يف إجابتنا عن التساؤل الثالث مجلة من املضامني الرتبو َّية ،

الرب  ، يمكن إجيازها فيام يأيت :
استنبطناها من حتليل أسامء ِّ
حممد بن أيب بكر بن أيوب  .مةارج السالرني بدني مندال إ َّيداك َّعبدة
(-)1ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
وإ َّياك َّستعني ،مصدر سابق . 69/2 ،
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إن معرفة هذه األسامء وتد ُّبرها ٌ
َّ -1
سبيل إىل توحيد اهلل  ، بإفراده
بالعبود َّية والربوب َّية ،ووصفه بالصفات الالئقة بجالله وعظمته .
وهي تعني املسلم عىل أن يعي هدفه األسمى يف هذه احلياة ؛ وهو
حتقيق العبادة هلل أل وحده  .ومن أمثلة ذلك اسم  :الواحد  ،والسبُّوح
 ،والقُدُّوسَّ ،وغريها .

َّ -2
طريق إىل حم َّبة اهلل 
إن تد ُّبر بعض هذه األسامء ،وفهم معانيها
ٌ
وذكره  ،ومحده وشـكره  ،والسعي يف نيل رضـوانه ومغفرتـه  .ومن
الحميدَّوالمقيت ،والكريم،
َّ
أمثلة ذلك اسم  :اللطيفَّ،والودود ،و
وغريها .

َّ -3
إن من هذه األسامء  ،ما يدفع متد ّبرها إىل دعاء ر َّبه وحده  ،والطلب
منه  ،واالستعانة به  ،وحسن اللجوء إليه  ،واإلقبال عليه  .ومن أمثلة
ذلك اسم  :القريب ،والسميع ،والمجيب  ،وغريها .

 -4من شأن معرفة بعض أسامء اهلل  أن جيعل العارف املتد ِّبر هلا واثقا
مفوضا أموره ك َّلها إليه  .ومن أمثلة ذلك اسم:
بر ِّبه ،متوكِّال عليهِّ ،
القيُّوم ،والغنيَّ ،والحسيب  ،وغريها .

ّ -5
إن من هذه األسامء ما يدعو املتد ّبر له إىل اخلضوع هلل  ، واخلوف
منه وحده  ،وخشيته ـ  ،والتذ ُّلل بني يديه  ،والتأ ُّدب معه رغبة ورهبة
 ،واملبادرة إىل امتثال األمر واجتناب النهي .وهذا يبعث الطمأنينة يف
نفسه ،وُي ِّرره من اخلوف من غري مواله ور ِّبه  ،وُيمله عىل مواجهة
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الصعاب .ومن أمثلة ذلك اسم  :الجبـار،
التحديات ،واستسهال ّ

والكبير ،والعزيز ،والعظيم ،والقـادر ،والقدير ،وغريها .

ترصفاته
 -6من شأن تد ُّبر بعض األسامء أن ُيمل العبد عىل مراقبة ُّ
ومعامالته وعباداته  ،وسـائر شؤون حياته  ،وأن يتقن عمله  ،ويأخذ

باألسباب.ومن أمثلة ذلك اسم :الرقيب ،والسميع ،والبصير،

والشهيد ،والظاهر  ،وغريها .

وهذه اآلثار الرتبو َّية وغريها يمكن مالحظتها من خالل تد ُّبر

أسامء موالنا  ، وحتليل معانيها كام تقدَّ م .
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التوصيات :

ومحخريا ،وبعد أن عر ْفنا مجلة من اآلثار الرتبو َّية من خالل تد ُّبرنا
ألسامئه َّ ،
فإن السؤال الذي يطرح نفسه ،هو :كيف يمكن توظيف
هذه املضامني وتفعيل دورها تربويا ،ليستفيد منها النَّاس مجيعا؟
وجيابَّ :
بأن هذه اآلثار الرتبو َّية يمكن أن تف َّعل من خالل قنوات
اإلسالمي  .ومن تلك القنوات :
متعدِّ دة يف جمتمعنا
ّ
 -1املندز  :حيث يمكن أن تو َّظف هذه اآلثار الرتبو َّية يف تنمية اجلانب
الروحي ألفراده  ،من خالل املامرسات والتطبيقات اليوم َّية يف
حياهتم  ،ومن خالل أدائهم ألنواع العبادات املتعدِّ دة الكثرية ؛ من
وتطوع  ،وغري ذلك .
فرائض ،ونوافل ،
ّ
 -2امل تم  :حيث يمكن أن يو ِّظف هذه اآلثار الرتبو َّية يف تنمية
اجلانب الروحي لألفراد  ،من خالل عالقاهتم الفرد َّية واجلامع َّية ؛
ٍ
ٍ
وإجارة  ،ونحو ذلك من املعامالت .
ورشاء،
من بي ٍع ،
ولقد و َّظف املجتمع الذي ر َّباه رسولنا الكريم  هذه اآلثار يف
فكل ٍ
تنمية القيم ؛ ُّ
قيمة تشري إليها هذه األسامء احلسنى  ،تستطيع أن
جمسدة بوضوحٍ يف سلوك ذلك املجتمع األنبل واألفضل .
تراها َّ
 -3املةرسة  :وبإمكانا أن تو ِّظف هذه اآلثار الرتبو َّية يف تنمية اجلانب
الروحي للطالَّب بشتَّى الطرق والوسائل  ،من خالل األنشطة
ّ
الصف َّية وغري الصف َّية ،وذلك بطرحها يف موضوعات املسابقات
وأنشطة اإلذاعة املدرس َّية  ،والصحافة احلائط َّية  ،ونحوها  ،لغرس
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والتأيس ِّبا يف احلياة
مبدأ احرتام هذه األسامء وإنزاهلا منـزلتها ،
ِّ
اليوم َّية .
 -4ويمكن للقائمني عىل التعليم أن يدخلوا هذه اآلثار الرتبو َّية يف
املناهج الدراس َّية يف خمتلف املراحل التعليم َّية  ،من خالل تضمني
مفردات املوا ّد وموضوعاهتا ما تشتمل عليه أسامء اهلل احلسنى من
ٍ
عظيمة يف حياة
معان تربو َّية سامية  ،وما ينشأ عن تد ُّبرها من آثار
اإلنسان املسلم .
الرتبوي الذي يقوم عىل تبنِّي اهلدى ،
 -5وال ننسى دور وسائل اإلعالم
ّ
برِّبم  ،وبأسامئه وصفاته .
ورعاية ِّ
عرف النَّاس ِّ
احلق؛ إذ بإمكانه أن ي ِّ
مهها  :تأصيل
ونتيجة هذا التعريف معلوم ٌة لدى اجلميع  ،وأ ُّ
الفضيلة  ،واجتثاث الرذيلة من جذورها .
وإذا ما اشرتكت ُّ
املؤسسات الرتبو َّية يف تفعيل دور هذه
كل هذه
ّ

اآلثار ،نكون بعون اهلل تعاىل قد خطونا اخلطوة األوىل يف سبيل
اإلصالح احلقيقي الذي ُيتاج منَّا إىل ج ٍ
هد ٍ
ور
كبري ،يصاحبه شع ٌ
ّ

باملسؤول َّية امللقاة عىل عاتقنا.

نسأله  أن يعيننا واأل َّمة مجيعا عىل تد ُّبر أسامئه  ،وفهم معانيها ،
سميع
والتأ ُّثر ِّبا ،وأن يرزقنا خوفه وخشيته يف الغيب والشهادة ،إنَّه
ٌ
يب.
جم ٌ
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مصـادر البحـث ومراجعـه :

األلويس  :حممود بن عبد اهلل البغدادي (د  .ت)  .روح املعاين ف تاسري القآن
-1
ّ

العيي والسب املثاين ( ،د  .ط)  ،نرش وتصحيح وتعليق إدار ة املطبعة املنري َّية ،
بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .

 -2البخاري  :حممد بن إسامعيل (1400هـ)  .فحيح اإلما الباار ( ،ط، )1
حتقيق حمب الدين اخلطيب  ،القاهرة  :املطبعة السلفيَّة .
 -3البيهقي  :أمحد بن احلسني (1403هـ) .االعتقاد وااةاية ( ،ط ،)1بريوت  :عامل
الكتب .
 -4ابن تيمية  :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم (1399هـ)  .درء تعار

العق

حممد بن سعود اإلسالم َّية .
والنق ( ،ط ، )1الرياض  :جامعة اإلمام َّ
 -5ابن تيمية  :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم (د .ت) .رشح العقية األفاهاَّ ّية ،
(د  .ط)  ،بريوت  :دار الكتب اإلسالم ّية .
 -6ابن تيمية  :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم (د  .ت)  .جمموع فتاوى شيخ
اإلس

ابن تيمية( ،د  .ط) .السعودية :الرئاسة العامة لشئون احلرمني الرشيفني .

محاد (1403هـ)  .الصدحداح ( ،د  .ط)  ،حتقيق أمحد عبد
 -7اجلوهري  :إسامعيل بن َّ
الغفور ع َّطار  ،السعودية  :طبع عىل نفقة السيد حسن عباس الرشبتيل .
 -8احلاكم النيسابوري  :حممد بن عبد اهلل (1411هـ)  .املستةرك عىل الصحيحني ،
(ط ، )1بريوت  :دار الكتب العلم َّية .
 -9احلليمي  :احلسني بن احلسـن (1399هـ)  .املنهاج ف شع

اإليام ( ،ط، )1

بريوت  :دار الفكر .
 -10احلمود  :حممد بن محد (1413هـ)  .النهج األسمى ف رشح محسامء اهلل احلسنى ،
(ط ، )1الكويت  :مكتبة اإلمام الذهبي .
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 -11ابن حنبل  :اإلمام أمحد (د  .ت) .مسنة اإلما محدة بن لنب ( ،د  .ط)  ،بريوت :
دار صادر  ،واملكتب اإلسالمي .
 -12اخل َّطايب  :حـمـد بن حممد البستي (1404هـ)  .شأ الةعداء( ،ط ،)1دمشق،
بريوت  :دار املأمون للرتاث .
 -13الرازي  :حممد بن عمر اخلطيب (1410هـ)  .رشح محسامء اهلل احلسنى  ،املس َّمى بد
 :لوام الب ِّينا

رشح محسامء اهلل تعاىل والصاا

( ،ط ، )2بريوت  :دار الكتاب

العريب .
الرسي (1403هـ)  .تاسري محسامء اهلل احلسدنى ( ،ط، )4
َّ -14
الز َّجاج  :إبراهيم بن ّ
دمشق  ،بريوت  :دار املأمون للرتاث .
الزجاجي  :عبد الرمحن بن إسحاق (1406هـ)  .اشتقا محسامء اهلل ( ،ط، )2
َّ -15
بريوت  :مؤسسة الرسالة .
 -16ابن سعدي  :عبد الرمحن بن نا

بن سعدي (1406هـ)  .التوضيح والبيا

لش آ اإليام ( ،د  .ط)  ،الرياض  :مكتبة املعارف .
 -17ابن سعدي  :عبد الرمحن بن نا
تاسري

بن سعدي (د  .ت)  .تيسري الرآي الآدن ف

املنَّا ( ،د  .ط)  ،الرياض  :املؤسسة السعيد َّية .

 -18الشوكاين  :حممد بن عيل بن حممد (1383هـ)  .فتح القةيآ اجلام بني فني
الآواية والةراية من عل التاسري ( ،ط ،)2القاهرة :مكتبة ومطبعة البايب احللبي .
 -19الطربي  :حممد بن جرير (1412هـ) .جدام البيدا ف تأوي ن القآن ( ،ط،)1
بريوت  :دار الكتب العلمية .
 -20ابن عيسى  :أمحد بن إبراهيم بن عيسى (1406هـ)  .توضيح املقافة وتصحيح
اإلسالمي .
القواعة ف رشح قصية اإلما ابن القي ( ،ط ، )3بريوت  :املكتب
ّ
 -21الغزايل  :حممد بن حممد  ،أبو حامد (د  .ت) .املقصة األسنى ف رشح محسامء اهلل
احلسنى ( ،د  .ط)  ،بريوت  :دار الكتب العلميَّة .
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 -22القرطبي  :حممد بن أمحد األنصاري (1417هـ)  .اجلام أللرا القدآن ،
(ط ، )5بريوت  :دار الكتب العلم َّية .
حممد بن أيب بكر بن أيوب (1418هـ) .محسامء اهلل احلسدنى ،
 -23ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
(ط ، )1دمشق  :دار ابن كثري  ،وبريوت  :دار الكلم الطيب .
حممد بن أيب بكر بن أيوب (د  .ت)  .بدةاع الادواعددة ( ،د .
 -24ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
ط)  ،بريوت  :دار الكتاب العريب .
حممد بن أيب بكر بن أيوب (1412هـ)  .شااء العلي ف مساع
 -25ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
القضاء والقةر واحلرمة والتعلي ( ،ط ، )1جدّ ة  :مكتبة السوادي .
حممد بن أيب بكر بن أيوب (1408هـ)  .الصواعق املآسلة عىل
 -26ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
اجلهم َّية واملع ِّطلة ( ،ط ، )1الرياض  :دار العاصمة .
حممد بن أيب بكر بن أيوب (د  .ت)  .مةارج السالرني بني
 -27ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
منال إ َّياك َّعبة وإ َّياك َّستعني ( ،ط ، )1بريوت  :دار الكتب العلم َّية .
حممد بن أيب بكر بن أيوب (د  .ت)  .ماتاح دار السعاد
 -28ابن ق ِّيم اجلوز َّية َّ :
ومنشور والية العل واإلراد ( ،د  .ط)  ،بريوت  :دار الكتب العلم َّية .
 -29ابن كثري  :إسامعيل بن كثري  ،أبو الفـداء (د  .ت)  .تاسدري القآن العيي ( ،د .
ط)  ،القاهرة  :دار إحياء الكتب العرب َّية .
 -30مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (1374هـ)  .فحيح اإلما مسل ،
(ط ، )1حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ،القاهرة  :دار إحياء الكتب العربية .
 -31ندا  :ســعد (1403هـ)  .ماهو األسامء والصاا  .جملة اجلامعة اإلسالم َّية،
العدد  ، 48-47 :السنة  ، 12 :ص ص . 84-55
 -32النووي ُ :ييى بن رشف (د  .ت)  .فحيح مسل برشح النوو ( ،د  .ط) ،
القاهرة  :املكتبة املرص َّية .
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فهرس األسماء الحسنى الواردة في الكتاب
31
32
33
34
35

العليم
الغفار
الغفور
الغني
الفتاح

1
2
3
4
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األحـــد
األعـلى
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البصير
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23 ، 22
،56 ،55 ،26
60 ،58
40 ، 38 ، 37

36

القادر

37

القاهر

7

الجبار

8
9

الجواد
الحسيب

، 44 ، 37 ، 18
60
32 ، 13
59 ، 35

القدوس
القدير

38
39

10
11
12
13

الحفيظ
الحكيم
الحليم
الحميد

58 ، 49 ، 35
21 ، 18
47 ، 18
59 ، 24 ، 21

40
41
42
43

القريب
القهار
القيوم
الكبير

14

الحي

30 ، 29 ، 27

44

الكريم

،54 ،49 ،48 ،18
58 ،56

38
38

،33 ،32 ،18 ،13
59 ،35

34

، 46 ، 45 ، 21
60
44
59 ، 16
، 46 ، 45 ، 21
60
،56 ،51 ،27 ،26
59 ،58

15

الخالق

17

45

اللطيف

16
17
18
19
20

الخبير
الرازق
الرحيم
الرزاق
الرقيب

21
22
23

الرؤوف
السبوح
السميع

58 ، 50 ، 22
33
40 ، 39
33
، 58 ، 48 ، 47
60
40 ، 39 ، 22
59 ، 16

46
47
48
49
50

المتعالي
المتكبر
المجيب
المحيط
المقتدر

44
59 ، 30 ، 29
، 43 ، 42 ، 17
60
، 25 ، 24 ، 13
59
، 50 ،49 ،22
59 ،58
17 ، 16
43 ، 42 ، 17
59 ، 26
58
46 ، 45

51
52
53 ،56 ،55 ،54 ،26

المقيت
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18 ، 17 ، 16

فهرس

60

الوهاب

33 ، 13


الموضوعات


مق ّدمة
أمهيَّة هذه الدراسة
منهج الدراسة
تساؤالت الدراسة
األول  :ما هي أسماء هللا الحسنى ؟ وكم عددها
التساؤل َّ
؟
عدد هذه األمساء
التساؤل الثاني  :ما أهميَّة معرفة أسماء هللا الحسنى ،

واإليمان بها ؟
فضل إحصاء أمساء هللا أل
معىن اإلحصاء  ،ومراتبه
دعاء هللا أل مرتبتان

كل وقت وحني
معرفة أمساء هللا ي يّ
رّب املسلم على االرتباط به ـ يف ّ
املضامني الرتبويَّة لألمساء احلسىن تعني من فهمها على التعامل مع

اآلخرين
التساؤل الثالث  :كيف يُمكن تصنيف هذه األسماء

تربويًّا ؟
القسم األول  :أسماء لها عالقة بتوحيد هللا أل وإفراده

باأللوهيَّة
تفرد هللا ابلربوبيَّة  ،ووجوب إفراده ابلعبادة
أمساء دلَّت على ُّ
أمساء دلَّت على تنزيه هللا عن النقائص يف ذاته وأفعاله وصفاته
أمساء حيمل تدبّرها العبد على تنزيه ربيّه عن املثيل والشريك
أمساء تربط العبد ابملعبود  ،وُتّيرره من األهواء والنزعات
القسم الثاني  :أسماء لها عالقة بمحبَّة هللا أل وحمده
وشكره

 الموضوع
م

الصفحة
5

6

6

6

7


7

10

10

11

11

12

12

15

15

15

16

18
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19

الصفحة
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19

21

أمساء ُتمل من تدبّرها على حمبَّة هللا أل وشكره
أمساء ت يّبني َّ
أن هلل أل من صفات احلمد ما يقتضي أن يكون

حممودا
ً

22
ب ألنَّه اللطيف بعباده  ،الربّ هبم  ،العطوف عليهم
هللا أل حي ّ

ب ألنَّه الذي خلق األقوات وأنعم على عبيده ال لعوض23 
هللا أل حي ّ
القسم الثالث  :أسماء لها عالقة بدعائه أل والطلب منه

25

25
الدعاء من عبادته ـ

أمساء ُتمل العبد على الطلب منه أل واالستعانة به واللجوء إليه27 ،26 
القسم الرابع  :أسماء لها عالقة بالثقة به أل  ،والتو ُّكل

28
عليه
ي
َّ

28
وفوض أموره إليه
ب من توكل عليه ووثق به َّ
هللا أل حي ّ

28
دراسة كثري من األمساء يبعث يف نفس املؤمن عبادة التوكل على
مواله

31
التوُّكل على هللا أل واالستعانة به يلتئم من أصلني

33

استغناء هللا أل عن اخللق يدفع العبد إىل جتريد االعتماد عليه
معرفة العبد َّ

33
كل شيء بيد هللا جيعله دائم الرتقُّب ملزيد
أن خزائن ّ

فضله

36
وثوق العبد بربيّه وركونه إىل حفظه  ،يشعره ابألمان

38
تدبُّر العبد ملعاين أمساء ربيّه حيمله على العودة والقفول إليه
القسم الخامس  :أسماء لها عالقة بالخضوع هلل أل ،

41
والخوف منه

41
اخلوف من هللا أل وخشيته من أركان العبادة

41
ما نقص اخلوف من هللا يف نفس العبد إال بسبب نقص معرفته

لربيّه

 الموضوع
م
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كلّما ازدادت املعرفة ابهلل أل ازدادت اخلشية له
التعرف إىل أمساء هللا أل طريق إىل معرفته واخلوف منه ـ
ُّ
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تعرف العبد على بعض أمساء ربيّه يكفي لردعه عن الظلم والطغيان
ُّ

الرب ـ ُتمل العبد على امتثال األمر واجتناب النهي
معرفة عظمة ّ
التأدب معه أبدب العبوديَّة رغبة
تدبُّر أمساء هللا حيمل العبد على ّ

ورهبة
هللا ـ أقدر علينا من قدرتنا على غريان
القسم السادس  :أسماء لها عالقة بمراقبة هللا أل
شعور العبد مبراقبة هللا يدفعه إىل صون لسانه وبقيَّة جوارحه
الرب من عبيده بعلمه أكرب من قرهبم من أقرب املخلوقات
قرب يّ

إليهم
معىن الظاهر والباطن  ،وعالقتهما ابملراقبة
تدبُّر العبد لبعض أمساء ربيّه حيمله على حماسبة نفسه
داللة اقرتان السميع ابلبصري  ،وابلعليم  ،وابلقريب  ،وابلشهيد
الرب أل عليه
أثر استشعار العبد لرقابة يّ
صالح الدنيا واآلخرة من أسباب دوام املراقبة
التساؤل الرابع  :ما المضامين التربويَّة ألسماء هللا

الحسنى ؟
التوصيات
مصادر البحث ومراجعه
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