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 رملختص  مقّدمــــــة ا
 

 
 احلمد هلل وحده، وصلى هللا على من ال نيب بعده، أما بعد : 

 -حفظه هللا- (1)بن فهد الودعان أ.د. وليد فهذ خمتصر لكتاب أخي الشيخ
 ." التعّبد ابألمساء والصفات، حملات علمية وعملّيةاملوسـوم بـ"

واألمساء والصفات هلا ارتباط وثيق بعمل القلب ، فهي سائق القلب ، وحاديه إىل 
، بل إنّه ابلنظرة  هللا عّز وجّل ، وِلذا كان هذا املوضوع من َمهّمات عمل القلب

:  ملة الواعية أهّم َمهّماته ، وأعظم أعماله .واملراد ابلتعّبد ابألمساء والصفاتالشا
العبوديّة هلل هبا .واإلشارة لعظمة هذا األمر ، وبيان شيء من آاثره على الرتبية 

، وحاجة الناس إليه ، وضرورة تنبيههم على أمهّيته بكل الوسائل املمكنة ،  والسلوك
 اضرات ، والكلمات  ،وغريها .واملتاحة كالرسائل ، واحمل

. تزكية النفس: األوىل قدمةامل،مقّدمتني  الكتاب أّول -وفّقه هللا-املؤّلف ذكروقد  
مّث حتّدث عن أمهية موضوع التعبد ابألمساء  .أعمال القلوب : ة الثاني قّدمةاملو 

والصفات والصفات ،مّث من حيتاج إىل هذا املوضوع ؟ مث ذكر مراتب التعّبد ابألمساء 
، وطُرق الوصول إىل التعّبد ابألمساء والصفات ، مّث آاثر التعّبد ابألمساء والصفات ، 
 مثّ ذكر مثااًل تطبيقيا للتعّبد ابسم الرمحن ، مثّ آاثر ذلك ، وتنبيهان ، واخلامتة .

 هوقد قرأت الكتاب وألفيته مفيدا يف اببه ،غنيا حبروفه ومفرداته، فأحببت اختصار 
 ، إبذن هللا . ال يعّم نفعه اجلميعيكون سهل

علمًا أبن النسخة اليت اعتمدهتا يف هذا االختصار  هي : الطبعة األوىل لدار كنوز 
صفحة، وخطيت  108هـ،  وعدد صفحات الكتاب  1424أشبيليا ابلرايض لعام 

 يف هذا املختصر كالتايل :
 ( أبقيت ترتيب املؤلف للكتاب .1)
 .  ابب االستطراد ما رأيت أنه من( حذفت 2)
 . وفّقه هللا(  عدم اإلخالل ابملعاين اليت أرادها املؤلف 3)
 . ،كما هي يف املنت عزو اآلايت إىل موضعها يف القرآن الكرميأبقيت ( 4)

                                 
 أستاذ أصول الفقه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض .  . (1)
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 أبقيت توثيق املؤلف يف احلاشية كما هو . (5)
 .للمؤلفاكتفيت بتخريج األحاديث من الكتاب األصل ( 6)
) الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من  ( رأيت أّن قول النيب صلى هللا عليه وسلم :7)

)رمحة تغيب عن كثري من يدخل ضمن عنوان .(2)يف األرض يرمحكم من يف السماء(
 فوضعته فيه . األذهان(

هذا وهللا أسأل أن جيعل عملنا خالصا لوجهه ،وأن يتقبله وينفع به كاتبه وخمتصره  
نبينا حممد وآله وصحبه وقارئه، وانشره، إنه جواد كرمي. وصلى هللا وسلم على 

 .أمجعني 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (وقــــــــــال:" حــــــــــديث حســــــــــن صحيم"،وصــــــــــححه األلبــــــــــاين يف صــــــــــحيم ســــــــــنن الرتمــــــــــذ 1924( رواه الرتمــــــــــذ )2)
 (.925(والسلسلة الصحيحة)1569)

 املـؤلف 

 إبراهيم بن فهد بن إبراهيم  الودعان د.
ebrahim.f.w@gmail.com 

   تجرييبالاملوقع 

.me123alwadaan.site-http://eb/ 
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 مقّدمتان 
 املقّدمة األوىل : تزكية النفس

العناية ابلنفس ، والسعي إىل تزكيتها ، وتطهريها من فرتة إىل أخرى هو السبيل األمثل ، 
امللل الذ  قد يتلوه اجلمود ، أو االنقطاع .وقد  والطريق األقوم للسمّو ابلروح ، والسالمة من

بذلك . فقال  ، بل وربط الفالحيه متابعتها ، وحماسبتها ، وحّث علأمر هللا بتزكية النفس ، و 
     [.14[،وقال تعاىل: )قد أفلم من تزكى(]األعلى9)قد أفلم من زكاها(]الشمس تعاىل : 

وُخالصة رسالتهم ، ولذا لـّما دعا موسى عليه السالم  هي دعوة األنبياء ، تزكية النفسو 
 وقال سبحانه عن دعوة النيب  [،18)هل لك إىل أن تزكى (]النازعات    فرعون قال له :

)هو الذ  بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب   :
     [.   2واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني(]اجلمعة 

معىن تزكية النفس بكلمة جامعة مانعة حيث قال: "  وقد بنّي النيب معىن تزكية النفس :
هللا وحده فإنه ال إله إال هللا ، وأعطى زكاة  اإلميان: من عبدَ  مَ ع  طَ  مَ عِ من فعلهن فقد طَ   ثالث

ماله طيبة هبا نفسه رافدة عليه يف كل عام ، ومل يعط اهلرمة وال الدرنة وال الشرط الالئمة وال 
ه ، رّ شَ املريضة ولكن من أوسط أموالكم ، فإن هللا عز وجل مل يسألكم خريه ، ومل أيمركم بِ 

ملرء نفسه اي رسول هللا؟ قال: " يعلم أن هللا معه وزكى عبد نفسه " فقال رجل: ما تزكية ا
، وهي تعّبٌد ابسم هللا العليم ، وهذه الكلمة هي مجاع معىن اإلحسان  .  (3)" حيث ما كان

ففي احلديث إشارة إىل التعّبد ابألمساء وما يقتضيه العلم من صفات الكمال واجلمال .
  وتطهريها . والصفات ؛ وأّن ذلك الطريق األمثل لتزكية النفس

رمحه –، قال ابن كثري  وإّن أعظم ماتزكو به النفوس هو التوحيد :تزكية النفس ابلتوحيد 
)وويل للمشركني ،الذين ال يؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم    يف قوله تعاىل : -هللا

لي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي هللا عنهما : يعين قال ع .[ 7ـ6كافرون(]فصلت 
) قد أفلم من ، وكذا قال عكرمة . وقوله عز وجّل :  يشهدون أن ال إله إاّل هللاالذين ال 

واملراد ابلزكاة هاهنا طهارة النفس من [،10ـ9زكاها ،وقد خاب من دساها( ]الشمس 
   .  (4) النفس من الشرك  األخالق الرذيلة ، ومن أهم ذلك طهارة

األمساء والصفات من التوحيد يف الذروة  إنّ األمساء والصفات وأثرها يف تزكية النفس :
العظيمة ، واملكانة اجلليلة ، لذا كان االعتناء هبا ، والتعّبد مبقتضاها من تزكية النفس ، ومن 

هبا لنجاة نفسه ، وسالمة  ، فكان على كل عبد أن يعتين السلوة بتوحيد هللا تعاىل عن غريه
 قلبه .

                                 
( وهو يف سنن أيب 1046( . وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ) 4/96السنن الكربى للبيهقي ) (3)

 ( إىل قوله : )بشره( .1582داود )
 ( .   3/249،  4/99تفسري القرآن الكرمي  ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  5 

"ختليصه ، وتصفيته من شوائب الشرك ، والبدع ،  وخالصة القول يف حتقيق التوحيد أنّه :
وإذا متّكنت األمساء والصفات من قلب العبد خّلصت قلبه من كّل شائبة .   (5) واملعاصي "

  من كّل َدَنس ولو كان قليال . شركية أو بدعّية ، وطّهرت نفسه
 املقّدمة الثانية : أعمال القلوب

اإلميان ، بل إّن  أبعمال القلوب مع أّن ذلك من مجلة قد يغفل كثري من الناس عن االعتناء
:" فإّن دخول أعمال القلب  -رمحه هللا -ذلك من أّول ما يدخل يف اإلميان . قال ابن تيمية

  .(6)يف اإلميان أوىل من دخول أعمال اجلوارح ابتفاق الطوائف كّلها " 
ال القلب أشّد وجواب من عمل اجلوارح ، لذا ق وعملعمل القلب أهّم من عمل اجلوارح:

يف مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال اجلوارح موّضحا ذلك : "  -رمحه هللا-ابن القيم 
أبعمال القلوب وأهنا ال تنفع بدوهنا وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من اعمال اجلوارح 

حد منهما من األعمال اليت ميزت بينهما وهل مييز املؤمن عن املنافق إال مبا يف قلب كل وا
وعبودية القلب أعظم من  ؟وهل ميكن أحد الدخول يف اإلسالم إال بعمل قلبه قبل جوارحه

 . (7)" عبودية اجلوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة يف كل وقت
ولذا كان عمل القلب أعظم خطرا من عمل اجلوارح ، وأشّد أمرا . فمن أتى بعمل اجلوارح 

 عن عمل القلب كان ضاال ،أو ُمقّصرا حبسب نوع تركه لعمل القلب.غافال 
إن الصراط  :"-رمحه هللا  –، قال ابن تيمية  وبني عمل القلب وعمل اجلوارح تالزم ضرور 

املستقيم هو أمور ابطنة يف القلب: من اعتقادات، وإرادات، وغري ذلك، وأمور ظاهرة: من 
أقوال، أو أفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضًا عادات يف الطعام واللباس، والنكاح 

، والسفر واإلقامة، والركوب وغري ذلك.وهذه األمور الباطنة واالفرتاق واالجتماعواملسكن، 
ومناسبة، فإن ما يقوم ابلقلب من الشعور واحلال يوجب أموراً ظاهرة،  ارتباطوالظاهرة بينهما 

  .(8)" وما يقوم ابلظاهر من سائر األعمال، يوجب للقلب شعوراً وأحواالً 
 أقسام السائرين إىل هللا يف أعمال القلوب
 والسائرون إىل هللا يف أعمال القلوب أقسام :

قسم اعتنوا ابألعمال الظاهرة وجعلوها دأهبم من غري حرص منهم على حتقيق أعمال  األول :
، وإن مل يكونوا خالني من أصلها . فرتى أحدهم يُقيم الصالة  القلوب ، ومنازهلا وأحكامها

، ويعتين بعدم مساع احملّرم من غيبة  غري أنه ال يعتين خبشوعها ، وإظهار الذّل واالستكانة فيها
وهذا حال كثري من الناس ، بل يمة غري أّن قلبه خممور ابحلقد ، والِكرب ، والُعجب .، أو من

                                 
 (  .  87فتم اجمليد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرمحن بن حسن ص )   (5)
 (  .  7/506جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )  (6)
 (  .  3/193بدائع الفوائد  )  (7)
 (  .  1/80اقتضاء الصراط املستقيم  )  (8)
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قد ينتسب أحدهم إىل العلم ، ويعتين ابألعمال الظاهرة ، وقلبه ُمبتلى ، وهو ال ينتبه لذلك 
 ، وال يَعقله .

 خلواطرقسٌم صرفوا اهتمامهم بصالح قلوهبم ، وعكوفها على هللا وحده ، وِحفظ ا :الثاين 
. غري أهّنم تركوا بعض ماحيّبه هللا من األعمال الظاهرة ؛ كالدعوة إىل هللا ، وتعليم وحنو ذلك
 .وحنو ذلك ، الناس اخلري 

.  ومل يلتفتوا إليها ؛ وعّدوها فضال أو ُفضوال فاألّولون قّصروا حيث أمهلوا أعمال القلوب
  .ومل يلتفتوا إىل كثري من أعمال اجلوارح واآلخرون قّصروا حيث َقصروا نظرهم وعملهم عليها ،

الثالث : قسم توسطوا فاعتنوا أبعمال القلوب ، كما اعتنوا أيضا ابألعمال الظاهرة ، غري أّن 
فهؤالء هم الذين وفّقهم هللا فجمعوا بني عبودية الظّاهر ، لعمل القلب عندهم فضال .

 (9) ، وهذا طريق السابقني والعارفني . وعبودية الباطن
 وعمل اجلوارح  األمساء والصفات وأثرها يف الرتابط بني عمل القلب

وابب األمساء والصفات مما يظهر فيه التالزم بني عمل القلب ، وعمل اجلوارح ، فالتأّمل فيها 
م هللا العليم يبعث على التقوى .فالتعّبد ابس ، والتعّبد مبقتضاها يبعث على الربط بني العملني

 حفظ القلب واخلواطر.وحفظ اجلوارح ؛ كما يبعث على ،
واحملّبة ،واخلوف ، والرجاء، وما  وكذلك بقّية األمساء فإهنا تبعث على التوكل ، واإلانبة ،

يرتتب على ذلك من أعمال اجلوارح ؛ من فعل ما حُيّبه هللا ، واملسابقة إىل فعله ، وترك ما 
 يُبغضه هللا ، والُبعد عنه .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (  .  180الفوائد  ص )   (9)
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 أمهيّــة موضوع التعّبد ابألمساء والّصفات
 العلم ابألمساء والصفات أشرف العلوم  : أّوال :

هذا  عند أهل العلم أّن شرف العلم بشرف املعلوم ، ولـّما أن كان إّن من القواعد الـُمقررة
القيم علم األمساء  العلم ُمتعّلقا ابهلل تعاىل كان أعظم العلوم وأجّلها ، ولذا جعل ابن القيم علم

 (10) والصفات من أشرف علوم اخللق .
وقال ابن العريب يف فضل العلم وكيف ال يكون كذلك وأعظم العلم هو العلم ابهلل تعاىل .

أشرف  أبمسائهابألمساء:" شرف العلم بشرف املعلوم ، والبار  أشرف املعلومات ، فالعلم 
 (11) العلوم " .

  : والصفات هو الطريق ملعرفة هللا تعاىلالعلم ابألمساء  اثنيا :
ذلك أن هللا تعاىل ال تراه يف الدنيا العيون،وال حتيط به األوهام والظنون فكان ابب األمساء 
والصفات والتعبد هلل هبا هو الطريق األمثل ملعرفة هللا تعاىل،فهو حاد  القلوب إىل عالم 

 رب العاملني.الغيوب،وشاحذ اهلمم يف درب السالكني إىل عبادة 
قال ابن القيم:" فاإلميان ابلصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب هبا وشهوده هلا: 
هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته،وهو روح السالكني ،وحاديهم إىل الوصول ،وحمرك عزماهتم 

 .(12)"  إذا فرتوا، ومثري مهمهم إذا قصروا
 : وسر العبودية الدين،العلم ابألمساء والصفات أصل  اثلثا:

:"فإن معرفة رمحه هللاإن علم األمساء والصفات هو أصل الدين،وسر العبودية،قال ابن تيمية
هذا أصل الدين وأساس اهلداية،وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته 
هذا العقول،فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق هللا بعد النبيني مل حيكموا 

 . (13) " الباب اعتقادا وقوال
"اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إمنا يطلع عليها من  :رمحه هللا  ويقول ابن القيم

 . (14) عرف صفات الرب عز وجل ومل يعطلها وعرف معىن اإلهلية وحقيقتها"
 العلم ابألمساء والصفات من توحيد املرسلني: :رابعا

 إن العلم ابألمساء والصفات والتعبد هلل هبا من توحيد املرسلني،قال السعد  يف شرح توحيد
فون معناها ويعقلونه بقلوهبم،ويتعبدون هللا تعاىل بعلمها واعتقادها :" يتعرّ األنبياء واملرسلني 

                                 
 (  .  2/420انظر مدارج السالكني )  (10)
 (  .  2/804أحكام القرآن )  (11)
 (.3/366) ( مدارج السالكني12)
 (.196) ( احلموية13)

 (.1/110) ( مدارج السالكني14)
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ويعملون مبا يقتضيه ذلك الوصف من األحوال القلبية واملعارف الرابنية فأوصاف العظمة 
والكربايء واجملد واجلالل متأل قلوهبم هيبة هلل وتعظيما له وتقديسا،وأوصاف العز والقدرة 
واجلربوت ختضع هلا القلوب وتذل وتنكسر بني يد  رهبا،وأوصاف الرمحة والرب واجلود والكرم 
متأل القلوب رغبة وطمعا فيه ويف فضله وإحسانه وجوده وامتنانه،وأوصاف العلم واإلحاطة 

 . (15).. "لعبد مراقبة ربه يف مجيع حركاته وسكناتهتوجب ل
 أصل العلوم : العلم ابألمساء والصفات :امساخ

إن العلـــــم ابألمســــــاء والصــــــفات أصــــــل العلــــــوم واملعارف،وقـــــد شــــــرح ذلــــــك ابــــــن القــــــيم حيــــــث 
األمساء احلسىن والعلم هبا أصل للعلم بكل معلـوم ،فـإن املعلومـات سـواه إمـا أن  يقول:"إحصاء

تكــون خلقــا لــه تعــاىل أو أمــرا إمــا علــم مبــا كونــه أو علــم مبــا شــرعه ،ومصــدر اخللــق واألمــر عــن 
أمسائــه احلســىن،ومها مرتبطــان هبــا ارتبــاط املقتضــى مبقتضــيه،فاألمر كلــه ومصــدره عــن أمســاء هللا 

 .(16)له حسن ال خيرج عن مصاحل العباد"احلسىن،وهذا ك
 ة: ل  م  سادسا: العلم ابألمساء والصفات طريق الك  

إن العلم ابألمساء والصفات والتعبد هلل هبا طريق الكملة من العباد،ولذا كان ذلك طريق 
 األنبياء وهم أكمل اخللق وأعلمهم ابهلل ،مث على هنجهم سار الصديقون والسابقون،وخطى

 العارفون احملبون.
قال ابن القيم:"وهذه طريقة الكمـل مـن السـائرين إىل هللا،وهـي طريقـة مشـتقة مـن قلـب القـرآن 

[والـــدعاء هبـــا يتنـــاول دعـــاء 180قـــال هللا تعـــاىل: )وهلل األمســـاء احلســـىن فـــادعوه هبـــا(]األعراف
أبمسائــه وصــفاته املســألة ودعــاء الثنــاء ودعــاء التعبــد،وهو ســبحانه يــدعو عبــاده إىل أن يعرفــوه 

وقال:"أما اخلواص فعمدة إمياهنم حمبـة تنشـأ  (17)ويثنوا عليه هبا وأيخذوا حبظهم من عبوديتها "
وقال:" ابب األمساء والصفات الذ  إمنـا  (18)من معرفة الكمال ومطالعة األمساء والصفات" ،

غــريهم وال  يــدخل منــه إليــه خــواص عبــاده وأوليائــه وهــو ابب احملبــني حقــا الــذ  ال يــدخل منــه
 . (19) يشبع من معرفته أحد منهم بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا وحمبة وظمأ"

 سابعا: العلم ابألمساء والصفات طريق السعادة:
فمن رام  طب السعادة ورحى الفالح والنجاح،إن العلم ابألمساء والصفات والتعبد هلل هبا قُ 

السعادة وابتغاها فليأخذ نفسه أبمساء هللا وصفاته، فبها وهللا األنس كله واألمن كله،وما راحة 

                                 
 (. 221)ص  واملرسلني( احلق الواضم املبني يف شرح توحيد األنبياء 15)

 (. 1/449) وانظر مدارج السالكني (1/163) ( بدائع الفوائد16)

 (.1/452)املرجع السابق   ( 17)

 (.752) طريق اهلجريتني  ( 18)
 (.052)املرجع السابق (  19)
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القلب وسعادته إال هبا،ومل ال وهي تتعلق مبن طب القلوب بيديه،وسعادهتا ابلوصول إليه 
 وكمال انصباب القلب إليه.

تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدا إىل االعتناء هبا حني قال:)إن هلل  ولذا أشار احلبيب 
،وأعلى منازل اإلحصاء التعبد،ولذا قال ابن القيم عن إحصائها (20) من أحصاها دخل اجلنة(

،وقال :"من تعلق بصفة من صفاته (21):"وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاح والفالح"
أخذته بيده حىت تدخله عليه ومن سار إليه أبمسائه احلسىن وصل إليه، ومن أحبه أحب 
أمساءه وصفاته،وكانت آثر شيء لديه،حياة القلوب يف معرفته وحمبته، وكمال اجلوارح يف 

 . (22)مدحته"التقرب إليه بطاعته والقيام خبدمته واأللسنة بذكره والثناء عليه أبوصاف 
 العلم ابألمساء والصفات طريق حمبة هللا:: اثمنا

إن العلم ابألمساء والصفات والتعبد هلل هبا طريق حمبة هللا للعبد،وهي عنوان السعادة وطريق 
النجاة والفوز ابلرضوان،قال ابن تيمية:"وثبت يف الصحيم أنه بشر الذ  كان يقرؤها 

فبني أن هللا حيب من حيب ذكر  (23)"أبن هللا حيبه  ويقول:إين ألحبها ؛ألهنا صفة الرمحن
 . (24)صفاته سبحانه وتعاىل،وهذا ابب واسع"

وإمنا كان الفضل له حملبته لسورة اإلخالص اليت هي وصف الرمحن ونسبه سبحانه وتعاىل،وقد 
،  (25): انسب لنا ربك،فنزلت هذه السورة مبينة لصفة الرمحن جاء أن املشركني قالوا للنيب 

فمن أحب هذه السورة إمنا أحبها ملا فيها من صفات الكمال واجلالل هلل تعاىل ،ومن أحب 
 هذه الصفات فقد أحب من اتصف هبا سبحانه،فمحبة الصفات موصل إىل حمبة هللا تعاىل.

 اتسعا: العلم ابألمساء والصفات أعظم روافد اإلميان:
جـل املوصـالت حلالوته،ولـذا كـان مـن حتقـق إن معرفة األمساء والصفات أعظم روافـد اإلميـان وأ

مبعانيها ووعاها بقلبـه ووجدانـه فإنـه جيـد هلـا مـن التـأثريات املختلفـة علـى قلبـه مـا يهـذب روحـه 
فيمـــا يوجـــد حـــالوة   ،ولـــذا قـــال (26)ويســـمو بنفســـه حـــىت يصـــري كأنـــه يف رايض مـــن اجلنـــة
 .(27)اإلميان ـ)أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها(

                                 
 (.2677ومسلم) (7392) ( رواه البخار 20)
 (. 1/164( بدائع الفوائد)21)
 (.286( عدة الصابرين)22)
(:كــان يقــرأ ألصــحابه يف صــالته فيخــتم بقــل هــو هللا أحــد فلمــا رجعــوا ذكــروا 813(ومســلم)7375البخــار )( رواه 23)

ذلك للنيب  صلى هللا عليه وسلم  فقال: ) سـلوه أل  شـيء يصـنع ذلـك(، فسـألوه فقـال ألهنـا صـفة الـرمحن  وأان أحـب 
 .أن أقرأ هبا،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :) أخربوه أن هللا حيبه(

 (.5/312( درء تعارض العقل والنقل)24)
 (.4/604تفسري القرآن العظيم) (8/739فتم البار ) (3365ـ3364( انظر جامع الرتمذ )25)
 (.2/64( انظر شرح النونية هلراس)26)
 (.43(ومسلم)16( رواه البخار )27)
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قال السعد  مبينا روافد اإلميان:"منها بل أعظمها معرفة أمساء هللا احلسـىن الـواردة يف الكتـاب 
والسنة واحلرص على فهم معانيها والتعبد هلل فيها،مث ذكر حديث:)إن هلل تسعة وتسـعني امسـا( 
قوتـه ،مث قال:"اجلنة ال يدخلها إال املؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبـوع ومـادة حلصـول اإلميـان و 

 .(28)وثباته،ومعرفة األمساء هي أصل اإلميان،واإلميان يرجع إليها"
 من حيتاج إىل هذا املوضوع؟

 إن ما سبق بيانه يبني لك أن كل أحد حباجة إىل العلم ابألمساء والصفات:
فالعامل حباجة إليه ليهذب نفسه ويزكو بروحه وليسرتشد به على األحكام الشرعية واملقاصد 
د الرابنية.وطالب العلم حباجة إليه ليهذب أخالقه و يريب نفسه على هنج العباّ 

 العارفني.والعامي حباجة إليه ليوقن خبالقه وليعرف حكمته يف الشرع والكون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.107( التوضيم والبيان)28)
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 أركان التعبد ابألمساء والصفات

ال بد لكل من توجه نظره إىل التعبد أب  اسم أو صفة من أمساء هللا تعاىل وصـفاته مـن أمـرين 
 :(29)مهمني

 األول: اإليقان ابالسم على كماله وحسنه،والصفة على متام االتصاف هبا:
بــذلك علــى كمالــه، فــاهلل  فــاملؤمن احلــق مــن يقــر ابالســم ومــا دل عليــه مــن صــفة أو أثر،ويقــر

تعاىل له األمساء احلسـىن البالغـة يف احلسـن أعظـم درجاتـه،ومن أخـل بشـيء مـن ذلـك حـرم مـن 
أنكـر األمسـاء والصـفات فـأ  أن تـدخل حقيقـة  اإلخـالل، ومـنهذا الباب بقدر ما عنـده مـن 

 اإلميان قلبه،بل دون ذلك خرط القتاد.
تــتم مــع التعطيل؟،وهــل ميكــن معرفــة هللا تعــاىل  وأتمــل وفقــك هللا كلمــة احلســىن هــل ميكــن أن

جبماله وكماله إال مبعرفة األمساء احلسىن والصفات العلى وإثباهتا له تعاىل كما يليـق جباللـه،قال 
الشــيخ عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب:"فمن قــال إن ذاتــه تعــرف بــدون معرفــة شــيء مــن 

 .(30)البطالن ممتنع وجود ذلك يف األعيان"أمسائه وصفاته الثبوتية والسلبية فقوله معلوم 
قــال الــدارمي يف رده علــى بشــر:"ولن يــدخل اإلميــان قلــب رجــل حــىت يعلــم أن هللا مل يــزل إهلــا 

 . (31)واحدا جبميع أمسائه ومجيع صفاته مل حيدث له منها شيء كما مل تزل وحدانيته"
 : ضيه تلك الصفةأن يعامل كل اسم أو صفة مبا يقتضيه ذلك االسم أو تقتالثاين: 

فمثال:من أمساء هللا األول:فمن أيقن هبذا االسـم فإنـه يصـرف األمـور إىل هللا فيـؤمن بـه ويتوكـل 
عليه ويثق به؛ألنه األول الذ  جاد ابألسباب ،وال يلتفت بقلبـه إىل غـريه طرفـة عني؛ألنـه وإن  

يصـاله إليـه.وهللا هـو كان يباشره إال أنه يعلم كونه سببا وأن هللا هو الذ  تفضل به وأحسن إب
ـــة، اآلخـــر:فمن أيقـــن بـــذلك لـــن يـــركن ـــذا ســـيجعل هللا إىل األســـباب؛فإهنا تنعـــدم ال حمال ول

 .[42غايته؛ ألنه تعاىل هناية كل شيء،)وأن إىل ربك املنتهى(]النجم 
  االتصاف مبوجب االسم والصفة 

ابـــن القـــيم:" وهـــو  وإن مـــن التعبـــد ابألمســـاء والصـــفات االتصـــاف مبوجـــب االســـم والصـــفة،قال
ســبحانه حيــب موجــب أمسائــه وصــفاته،فهو علــيم حيــب كــل عليم،جــواد حيــب كــل جــواد ،وتــر 
حيـــب الوتر،مجيـــل حيـــب اجلمـــال،عفو حيـــب العفـــو وأهلـــه، حيـــي حيـــب احليـــاء وأهلـــه،بر حيـــب 

 .(32)األبرار ،شكور حيب الشاكرين، صبور حيب الصابرين ،حليم حيب أهل احللم"
                                 

 (.51) طريق اهلجرتني انظر( 29)
 (.4/134) واملسائل النجدية( جمموعة الرسائل 30)
 (.13) ( الرد على املريسي31)

 (.64(،وانظر روضة احملبني)1/453( مدارج السالكني)32)
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أمســـاء هللا تعـــاىل مقيـــد بشـــرط،وهو أن بعـــض أمســـاء هللا تعـــاىل هـــي   غـــري أن االتصـــاف مبوجـــب
كمــــال يف حقــــه جــــل وعــــال ولكنهــــا نقــــ  وذم يف حــــق املخلــــوق فهــــذه ال جيــــوز االتصــــاف 
مبوجبها،ولـذا كـان الشـرط املقيـد إلطـالق مـا ذكــران هـو أال يكـون الوصـف ممـا خيـت  بـه الــرب 

حــق العبـــد فــال جيـــوز أن يتصــف العبـــد  تعاىل،كاســم هللا اجلبــار فإنـــه كمــال يف حقـــه نقــ  يف
مبوجبه،قال ابن القيم:"وأما املخلوق فاتصافه ابجلبار ذم ونق  كما قال تعاىل: )كذلك يطبع 

ــــيهم  [،وقــــال تعــــاىل لرســــوله 35هللا علــــى كــــل قلــــب متكــــرب جبار(]غــــافر  :)ومــــا أنــــت عل
 . (33)["45جببار(]ق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (.1/312( شفاء العليل)33)
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 والصفاتمراتب التعبد ابألمساء 
 يديه،وحبسـب بـني وذلـه لـه وخضـوعه ابهلل العبـد إيقـان حبسـب درجـات فهي التعبد مراتب أما
 مـن النـاس اإلحسـان،فمن ومراسـم اإلميـان مشـاهد مـن فيهـا لـه يفتم وما وصفاته أبمسائه إميانه
ــــك مــــن أيخــــذ   أيخــــذ مــــن النــــاس كالشــــمعة،ومن  أيخــــذ مــــن النــــاس ،ومــــن نــــور ببصــــي  ذل

 بـــني يشــع فنـــوره الســماء عنــان يالمـــس مــن ذلـــك،ومنهم مــن أعلــى هـــو مــن كالقنــديل،ومنهم
 ذو وهللا يشـاء مـن يؤتيـه هللا فضـل ذلـك)،و[163 عمران آل(]هللا عند درجات هم)اخلافقني،
 [.4 اجلمعة(]العظيم الفضل

 لكـم وجيعـل رمحتـه مـن كفلـني  يـؤتكم برسـوله وآمنـوا هللا اتقـوا آمنـوا الـذين أيهـا اي:)قال سبحانه
 ذلـك ضـوء يف املـؤمن لقلـب فيكشـف :" رمحـه هللا قال ابن القـيم [28 احلديد(]به متشون نورا
 بقلبـه ،فيشـهد املـؤمن العبـد قلـب يف اإلميـان عـر  علـى مسـتواي األعلـى املثـل حقيقة عن النور
 الســبع الســماوات أفعالــه، ويف صــفاته ويف ذاتــه يف شــيء كــل  مــن أكــرب قــادرا قــاهرا عظيمــا راب
 ، أصــبع علــى الســماوات ميســك األخــرى، اليــد قبضــة الســبع ،واألرضــون يديــه إحــدى قبضــة

 مث أصـــبع، علـــى والثـــرى أصـــبع، علـــى والشـــجر أصـــبع، علـــى واجلبـــال أصـــبع، علـــى واألرضـــني
 حيـاط وال حيـيط العبـد كـف  يف كخردلـة  كفـه  يف السـبع ،فالسـماوات امللـك أان: يقول مث يهزهن

 .(34) . يدركونه..( وال ويدركهم حيصرونه وال خلقه به،وحيصر
 عبوديـة يف السـبق قصـب وانل وصـفاته أمسائه جبميع هللا تعبد من الباب هذا يف الناس وأكمل
 النــــاس أكمـــل:"القيم ابـــن والصـــفات،قال ابألمســـاء العبوديـــة حتقيـــق منزلـــة هبا،وهـــذه تعـــاىل هللا

 عــن اســم عبوديــة حتجبــه فــال البشــر عليهــا يطلــع الــيت والصــفات األمســاء جبميــع املتعبــد عبوديــة
 حيجبــه الــرحيم،أو احللــيم ابمســه التعبــد عــن القــدير ابمســه التعبــد حيجبــه كمــن  آخــر اســم عبوديــة
 امســه عــن والغفــور والعفــو الــرحيم امســه عبوديــة املــانع،أو امســه عبوديــة عــن املعطــي امســه عبوديــة

 .(35) املنتقم.." .
 
 

                                 
 (.281ـ1/278)املرجع السابق ( 34)

 (.1/452( مدارج السالكني)35)
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 طرق الوصول إىل التعبد ابألمساء والصفات
ل إىل التعبــــد ابألمســــاء والصــــفات طرقــــا كثرية،غــــري أن جمــــامع هــــذه الطــــرق وأصــــوهلا و لوصــــاإن 

  أربعة،وهي:
 الطريق األول: )التأمل يف األمساء والصفات،وفهم معانيها والتدبر فيها(:

وهــذا مــا أرشــد إليــه قــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلم يف احلــديث املتفــق علــى صـــحته:"إن هلل 
 .(36)إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة" تسعة وتسعني امسا مائة

وإحصاء األمساء إمنـا يكـون إبحصـاء ألفاظهـا وعـددها وتفهـم معانيهـا ومـدلوالهتا وابلـدعاء هبـا 
بنــوعي الــدعاء دعــاء املســألة والثنــاء ودعــاء التعبــد.قال أبــو نعــيم األصبهاين:"اإلحصــاء املــذكور 

 .(37)مبعاين األمساء واإلميان هبا" يف احلديث ليس هو التعداد ،وإمنا هو العمل والتعقل
ومـا قالـه رمحـه هللا هـو لـب اإلحصـاء غـري أن اإلحصـاء شـامل لتعـداد األمسـاء ومـا يلحـق ذلـك 
مــن اإلميــان والعمل،ومــا يقــوم اإلنســان ابإلميــان والعمــل ابألمســاء علــى التحقيــق واملشــاهدة إال 

 .التعبدعرب قنطرة التعداد والعلم ابملعىن،فالعلم هبما وسيلة إىل 
وقال ابن تيمية:"وإذا كان كذلك فمن كان مباله من األمساء والصفات أعلـم وأعـرف كـان ابهلل 

 .(38)أعلم وأعرف"
وإن لكل اسم من أمساء هللا أسرارا عظيمة ومعاين بديعة يطلع هللا ما شـاء منهـا علـى مـن شـاء 

كـل اسـم مـن أمسـاء هللا تعـاىل سـر   من عباده،قال أبو إمساعيل عبد هللا بن حممد األنصار :"يف
 .(39)خفي"

 )التأمل يف اسم هللا اجلبار(
 : (40)ولو ضربنا لذلك مثاال: فمن أمساء هللا تعاىل اجلبار،وله معان

 نفسه راودته واخلضوع،فإذا والذل واخلشية اخلوف العبد قلب يف يثمر وهذا:القوة جرب:أوال

                                 
 (.2677(ومسلم)7392( رواه البخار )36)

 (.11/226) ( فتم البار 37)

 (.7/574الفتاوى)( جمموع 38)

 (.3/58) ( ذيل طبقات احلنابلة39)

 (.251( انظر احلق الواضم املبني)40)
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 الدنيا جبابرة من جبار كل  جبربوته قهر الذ  اجلبار هو هللا أن تذكر والعصيان اجلنوح على
 لعباد التواضع خلقه يف أمثر أيضا ذلك أتمل الداين،ومن للواحد وأذعن العصيان عن فأحجم
 .هلم اجلناح وخفض هللا

 أصاب تعاىل،وإذا هللا إىل ابلقلب والتفاات وإقباال حبا القلب يف يثمر وهذا:الرمحة جرب:اثنيا
 .سبحانه عباده قلوب كسر  جابر فإنه بقلبه هللا إىل اجته كسر  العبد
 .تعاىل هللا تعظيم القلب يف يثمر وهذا:العلو جرب:اثلثا
 على يوجب أحد،وهذا مماثلة وعن  ونق  سوء كل  عن املتكرب هو أ :الكرب جرب:رابعا
 يف أيضا مستحقه،ويثمر ابحلمد؛ألنه سبحانه يتعبده ،وأن ابلعبادة تعاىل هللا إفراد العبد
 .وتعاىل سبحانه املطلق الكمال له من حمبة القلب

 )التأمل يف صفة العلو(:
لعباده واستواءه على عرشه كما أخرب به أعرف  فمن شهد مشهد علو هللا على خلقه وفوقيته

اخللق وأعلمهم به الصادق املصدوق وتعبد مبقتضى هذه الصفة حبيث يصري لقلبه صمد يعرج 
القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بني يديه وقوف العبد الذليل بني يد  امللك العزيز ،فيشعر 

اصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه أبن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوىف خ
 ..من كلمه ما خيزيه ويفضحه هناك

 )التأمل يف صفة العلم(:
وكذلك من شهد مشهد العلم احمليط الذ  ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف 
السماوات وال يف قرار البحار وال حتت أطباق اجلبال ،بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، 

ضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته ومجيع أحواله وعزماته وجوارحه علم مث تعبد مبقت
أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته ومجيع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه عالنية له 

 ابدية ال خيفى عليه منها شيء.
 )التأمل يف صفة السمع(:

على اختالفها وجهرها وخفائها  وكذلك إذا أشعر قلبه صفة مسعه سبحانه ألصوات عباده
سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، ال يشغله جهر من جهر عن مسعه لصوت من 
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أسر، وال يشغله مسع عن مسع وال تغلطه األصوات على كثرهتا واختالفها واجتماعها، بل هي 
 عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق اخللق مجيعهم وبعثهم عنده مبنزلة نفس واحدة.

 )التأمل يف اسم هللا البصري(:
وكذلك إذا شهد معىن امسه البصري جل جالله الذ  يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء يف حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغرية وخمها وعروقها وحلمها 

لعبودية وحركتها ،ويرى مد البعوضة جناحها يف ظلمة الليل ،وأعطى هذا املشهد حقه من ا
 حبرس حركاهتا وسكناهتا ،وتيقن أهنا مبرأى منه سبحانه ومشاهدة ال يغيب عنه منها شيء.

 )التأمل يف صفة القيومية(:
وكذلك إذا شهد مشهد القيومية اجلامع لصفات األفعال ،وأنه قائم على كل شيء وقائم 

تعاىل هو القائم بنفسه املقيم لغريه القائم عليه بتدبريه وربوبيته وقهره  على كل نفس،وأنه
وإيصال جزاء احملسن إليه وجزاء املسيء إليه،وأنه بكمال قيوميته ال ينام وال ينبغي له أن ينام 
خيفض القسط ويرفعه ،ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ،ال أتخذه 

  .وال يضل وال ينسى، وهذا املشهد من أرفع مشاهد العارفني وهو مشهد الربوبيةسنة وال نوم 
 )التأمل يف اسم اجلاللة هللا(:

وأعلى منه مشهد اإلهلية الذ  هو مشـهد الرسـل وأتبـاعهم احلنفـاء ،وهـو شـهادة أن ال إلـه إال 
سواه يسـتحق أن هو، وأن إهلية ما سواه ابطل وحمال كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فال أحد 

يؤلــه ويعبــد ويصــلى لــه ويســجد ويســتحق هنايــة احلــب مــع هنايــة الــذل لكمــال أمسائــه وصــفاته 
واملــألوه وحــده ،ولــه احلكــم وحــده فكــل عبوديــة لغــريه  وأفعالــه، فهــو املطــاع وحــده علــى احلقيقــة

ابطلـة وعنــاء وضــالل، وكــل حمبــة لغــريه عـذاب لصــاحبها،وكل غــىن لغــريه فقــر وضــالل،وكل عــز 
فمشهد األلوهية هو مشهد احلنفاء وهو مشهد جـامع لألمسـاء والصـفات،  . ريه ذل وصغاربغ

وحظ العباد منه حبسب حظهـم مـن معرفـة األمسـاء والصـفات ،ولـذلك كـان االسـم الـدال علـى 
هذا املعىن هو اسم هللا جل جالله ،فإن هذا االسم هـو اجلـامع، وهلـذا تضـاف األمسـاء احلسـىن  

لــرمحن الــرحيم العزيــز الغفــار القهــار مــن أمســاء هللا، وال يقــال هللا مــن أمســاء كلهــا إليــه ،فيقــال ا
[ فهذا املشهد جتتمع فيـه املشـاهد  180الرمحن قال هللا تعاىل: )وهلل األمساء احلسىن(]األعراف 

كلها ،وكل مشهد سواه فإمنا هو مشهد لصفة من صفاته، فمن اتسع قلبه ملشهد اإلهلية وقام 
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الذ  هو كمال احلب بكمال الذل والتعظيم والقيـام بوظـائف العبوديـة فقـد    حبقه من التعبد
 .(41)له غناه ابإلله احلق وصار من أغىن العباد"

 الطريق الثاين:التأمل يف مفعوالت هللا وآايته الكونية:
وهـــذا ابب عظـــيم مـــن النظـــر حـــث عليـــه الـــرب الكـــرمي يف قولـــه ســـبحانه:)قل انظـــروا مـــاذا يف 

،)أومل ينظــروا يف [101 ]يـونسألرض ومـا تغــين اآلايت والنـذر عــن قـوم ال يؤمنــون(السـماوات وا
 [.185]األعراف ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء(

وحـــــث عليـــــه النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم حينمـــــا قـــــال: )تفكـــــروا يف آالء هللا وال تفكـــــروا يف 
يف هذه اآلايت وأمثاهلا نوعان نظر إليها ابلبصر الظاهر،فريى  قال ابن القيم:"والنظر .(42)هللا(

ـــــه غـــــريه مـــــن  مـــــثال زرقـــــة الســـــماء وعومهـــــا وعلوهـــــا وســـــعتها،وهذا نظـــــر يشـــــارك اإلنســـــان في
احليواانت،وليس هو املقصود ابألمر، الثاين: أن يتجاوز هذا إىل النظر ابلبصـرية الباطنـة فتفـتم 

ملكوهتا وبني مالئكتها،مث يفـتم لـه ابب بعـد ابب حـىت له أبواب السماء فيجول يف أقطارها و 
ينتهـــي بـــه ســـري القلـــب إىل عـــر  الرمحن،فينظـــر ســـعته وعظمتـــه وجاللـــه وجمـــده ورفعتــــه،ويرى 
السماوات السبع واألرضني السبع ابلنسبة إليه كحلقه ملقاة أبرض فالة،ويرى املالئكة حافني 

لتكبري،واألمر ينزل من فوقه بتدبري املمالك من حوله هلم زجل ابلتسبيم والتحميد والتقديس وا
واجلنــود الــيت ال يعلمهــا إال رهبــا ومليكهــا، فينــزل األمــر إبحيــاء قــوم وإماتــة آخرين،وإعــزاز قــوم 

فحينئـــذ يقـــوم القلـــب بـــني يـــد  الـــرمحن مطرقـــا  ..وإذالل آخرين،وإســـعاد قـــوم وشـــقاوة آخـــرين
ك احلق املبني سجدة ال يرفع رأسه منها هليبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بني يد  املل

                                 
(وابن القيم قد نثر  54،47(،وما بني املعكوفني زايدة مين،وانظر لـ)املنان،وصفة القرب(منه)85ـ82( طريق اهلجرتني)41)

 وفيه إشارة إىل كثري أو قليل يف هذا الباب،ومن كالمه يف التعبد ابألمساء والصفات يف كثري من كتبه فقلما جتد كتااب إال
العلماء الـذين اعتنـوا هبـذا البـاب أيضـا العـز بـن عبـد السـالم فقـد أفـاض يف احلـديث عـن التعبـد جبملـة مـن الصـفات الـيت 

يف  (وحتدث عن ذلك بشيء من اإلجياز 45ـ17يرى هو ثبوهتا،وعقد هلا اببني يف كتابه الرائع شجرة املعارف واألحوال )
(غري أنه ينبغي مالحظة أمرين:أحدمها أنه يسمي ذلك ختلقا،وقد نقلت يف املقدمة  181ـ2/180كتابه قواعد األحكام)

كــالم ابـــن القـــيم حـــول ذلـــك وأن األوىل تســـميته تعبـــدا وأوىل منــه دعـــاء ،واثنيهمـــا أن العـــز رمحـــه هللا هنـــج يف كتابـــه هنـــج 
 األشاعرة يف إثبات الصفات.

(وانظــر كشــف 1788(وغريه،وحســنه األلبــاين لشــواهده يف السلســلة الصــحيحة )6315( رواه الطــرباين يف األوســط)42)
 (.1005اخلفاء)
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إىل يـــوم املزيـــد فهـــذا ســـفر القلـــب،وهو يف وطنـــه وداره وحمـــل ملكه،وهـــذا مـــن اعظـــم آايت هللا 
وعجائــب صــنعه، فيالــه مــن ســفر مــا أبركــه وأروحــه واعظــم مثرتــه ورحبــه وأجــل منفعتــه وأحســن 

لباب ال كالسـفر الـذ  هـو عاقبته، سفر هو حياة األرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول واأل
 .(43)قطعة من العذاب"

 )التأمل يف الكون وما فيه(

ولو أتملت أيها األخ احلبيب هذا الكون العظيم مبا فيه من عجائب خملوقـات هللا لعلمـت مـن 
أنـــت ولعلمـــت عظمـــة هللا عـــز وجـــل ،فـــانظر وفقـــك هللا إىل الســـماء وســـعتها وعظـــيم جرمهـــا 

دة بــل ســبع مســاوات ومــا بــني كــل مســاء واألخــرى مســرية وضــخامتها،مث هــي ليســت مســاء واحــ
،وهــــذه األرض انظــــر إىل ســــعتها (44)مخســــمئة عــــام، وكثــــف كــــل مســــاء مســــرية مخســــمئة عــــام

وانبســاطها،مث ســألت نفســك بعــد ذلــك مــا هــذه الســماوات واألرض يف ملــك هللا؟،قــال ابــن 
 . (45)يد أحدكم" عباس:"ما السماوات السبع واألرضون السبع يف يد هللا إال كخردلة يف

ومــــا هــــذه الســــماوات واألرض يف كرســــي الرمحن؟،)وســــع كرســــيه الســــماوات واألرض(]البقــــرة 
[، و)خللــــــــق الســــــــماوات واألرض أكــــــــرب مــــــــن خلــــــــق النــــــــاس ولكــــــــن أكثــــــــر النــــــــاس ال 255

وملــا قــال موســى عليــه الســالم: )رب أرين أنظــر إليــك( ،قــال هللا تعــاىل : .[ 57يعلمون(]غـافر 
نظــر إىل اجلبـل فــإن اسـتقر مكانــه فسـوف تــراين فلمـا جتلــى ربـه للجبــل جعلــه )لـن تــراين ولكـن ا

[،قال ابن عباس:"ما جتلى منه إال كقدر اخلنصر"،وملا 143دكا وخر موسى صعقا(]األعراف 
قــرأ النــيب صــلى هللا عليــه وســلم اآليــة قــال بيــده هكــذا ووضــع اإلهبــام علــى املفصــل األعلــى مــن 

.فهذا اجلبل العظيم مل يستقر مع ضخامته أمام قوة هللا عـز (46)(اخلنصر،مث قال : )فساخ اجلبل
 وجل فكيف بك أنت؟!.

 لـــــمن امللك األعلى إليك رسائ    ا       ـــــــأمل سطور الكائنات فإهنــــــــــت
 أال كل شيء ما خال هللا ابطل      وقد خط فيها لو أتملت خطها               

                                 
 (.372ـ3/370(والبن القيم كالم رائق مجيل يف مدارج السالكني)44(وانظر الفوائد)1/199( مفتاح دار السعادة)43)
(،ويف صحة احلديث عمومـا خـالف 1/206( جاء هذا يف رواية فيها مقال من حديث األوعال رواها اإلمام أمحد)44)

 مشهور ليس هذا موضع بسطه.
 (.10/24/30212( رواه الطرب )45)

(واأللبـــــــــاين يف صـــــــــحيم ســـــــــنن 3/104(وصـــــــــححه ابـــــــــن القـــــــــيم يف مـــــــــدارج الســـــــــالكني)3074( رواه الرتمـــــــــذ )46)
 (.2458الرتمذ )
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 لـــــفصامتها يهد  ومن هو قائ     ـا        ـــــالصفات لرهبـ اتــــشري إبثبـــــت
 )التأمل يف املالئكة(

ولــو جتــاوزت هــذه املخلوقــات املرئيــة إىل املخلوقــات الــيت أخــرب عنهــا الشــرع لرأيــت عجبا،فهــذا 
جربيــل عليـــه الســالم لـــه ســتمئة جناح،اجلنـــاح الواحــد منهـــا يســد مـــا بــني األفق،وقـــد رآه النـــيب 

،وقـد رو  أنـه محـل (47) عليـه وسـلم قـد سـد بعظـيم خلقـه مـا بـني السـماوات واألرضصلى هللا
 . جبناحــه قــرى ســدوم وفيهــا مئــات اآلالف حــىت حــاذى هبــم الســماء مث أكــبهم علــى وجــوههم

.ومـــع هـــذه العظمـــة فقـــد قـــال نبينـــا صـــلى هللا عليـــه وســـلم: )مـــررت ليلـــة أســـر  يب ابملـــأل (48)
 .(49)ن خشية هللا(األعلى وجربيل كاحللس البايل م

ويف احلـــديث : )أذن يل أن أحـــدث عـــن ملـــك مـــن مالئكـــة هللا مـــن محلـــة العـــر  إن مـــا بـــني 
.ومـع هـذا فـإن املالئكـة الكـرام:) ال يسـتكربون (50)شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمئة عام(

 [،)يسـبحون لـه20ـ19عن عبادته وال يستحسرون،يسبحون الليل والنهار ال يفرتون(]األنبياء 
 . [38ابلليل والنهار وهم ال يسئمون(]فصلت 

وإن مــــن أتمــــل هــــذا علــــم قــــوة هللا وعظمتــــه وجاللــــه وغنــــاه عــــن خلقــــه فلــــه وحــــده الكــــربايء 
والعظمــة،وال شــك أن ذلــك يثمــر يف القلــب اخلــوف مــن هللا ومراقبتــه يف األوامــر والنواهي،كمــا 

إذا كـــان هـــذا هـــو حـــال يفـــيض علـــى القلـــب رهبـــة وخشـــوعا وخضـــوعا تـــزدان بـــه عبـــادة املـــرء،و 
 السماوات واألرض واجلبال وحال املالئكة مع قوهتم وعظيم خلقهم فكيف ابلعبد الضعيف؟.

 
 

                                 
 (.1/407،395(ومسند أمحد)177(وصحيم مسلم)4858ـ4856ظر صحيم البخار )( ان47)

 (.2/471(تفسري القرآن العظيم)9/81(وانظر اجلامع ألحكام القرآن)7/96/18478جامع البيان) انظر:  ( 48)

( يف األوســـــــــط ورجالـــــــــه رجـــــــــال 1/83(،وقـــــــــال اهليثمـــــــــي يف جممـــــــــع الزوائـــــــــد)4676( رواه الطـــــــــرباين يف األوســـــــــط)49)
(واحللس:بكسر احلاء، كل شيء ويل ظهر البعري والدابة حتـت 2289الصحيم،وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة)

ــــــــــاع.انظر لســــــــــان  ــــــــــب والســــــــــرج،وقيل مــــــــــا يبســــــــــط يف البيــــــــــت مــــــــــن حصــــــــــري وحنــــــــــوه حتــــــــــت كــــــــــرمي املت الرحــــــــــل والقت
  (.694(القاموس)3/282العرب)

(:" إسناده على شرط الصحيم "،وصححه األلباين يف 8/665(وقال احلافظ يف فتم البار )4727( رواه أبو داود)50)
 (.3953صحيم سنن أيب داود)
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 الطريق الثالث:التأمل يف نعم هللا ومنته على العبد:
قال ابـن القـيم:" فهـذا البـاب يـدخل منـه كـل أحـد إىل حمبتـه سـبحانه وتعـاىل، فـإن نعمتـه علـى 
عباده مشهودة هلم يتقلبون فيها على عدد األنفاس واللحظات،وقد رو  يف بعض األحاديـث 

، فهـــذه حمبـــة تنشـــأ مـــن (51)مرفوعـــا:) أحبـــوا هللا ملـــا يغـــذوكم بـــه مـــن نعمـــه وأحبـــوين حبـــب هللا(
 . ورؤية النعم واآلالءمطالعة املنن 

وإذا أتمل العبد نعم هللا عليه أوصله ذلك إىل أن يتعبد أبمسـاء هللا الـرب واحملسـن والكـرمي وحنوهـا 
مــن األمســاء الدالــة علــى لطــف هللا وكرمــه وبــره بعبده،فيتعبــد هللا مبــا تقتضــيه تلــك األمســاء مــن 

 احلياء واحلب هلل واالتصاف مبوجب هذه األمساء الكرمية.
 لتأمل يف بعض نعم هللا على النفس()ا

ولو نظرت إىل نفسك فتأملت النعم اليت حباك هللا هبا يف داخلة نفسك لرأيت عجبا 
 وألوصلك ذلك إىل تعظيم اخلالق جل وعال:

ـ فالتأمل فيما يف نفسك من نظام دقيق وعمل فريد،فهذه أعضاؤك تعمل ليل هنار دون كلل 
تغري شيء منها قيد أمنلة ألثر ذلك عليك إن ذلك ليدل  أو ملل ودون زايدة أو نقصان،ولو

على اإلحكام واإلتقان يف الصنع وهلو من أعظم الرباهني على احلكمة الرابنية والعلم التام 
احمليط.والتأمل يف تلك الفضلة اليت خترج منك وأنت أحوج ما تكون إىل إخراجها وال ميكنك 

ى خروجها أو إبقائها لو اندفعت خلروجها،إن ولو استنجدت ابلثقلني إخراجها لو استعص
التأمل يف ذلك ليوصل العبد إىل اإليقان بضعفه وذله خلالقه وإىل اإليقان بقوة هللا واستغنائه 

 عن غريه.
 الطريق الرابع:النظر يف اآلايت الشرعية واألحكام الرابنية:
،فمــن أتمــل كتــاب هللا (52)اتهوالقــرآن الكــرمي كتــاب هللا ،وقــد جتلــى هللا تعــاىل فيــه لعبــاده بصــف

ســاقه إىل هللا،وعرفــه عظــيم فضــله وكمــال صــفاته ومجــال أفعاله،وهــذا الطريــق مــن أعظــم الطــرق 
املوصــــــلة إىل التعبــــــد وأكملها،وقــــــد حــــــث علــــــى ذلــــــك القــــــرآن الكــــــرمي حينمــــــا أمــــــر ابلتــــــدبر 

تـــه(]ص [،)كتـــاب أنزلنـــاه إليـــك مبـــارك ليـــدبروا آاي82عمومـــا:)أفال يتـــدبرون القرآن(]النســـاء 

                                 
 (.792(وضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذ )3789( رواه الرتمذ )51)

 (.209،44(،وانظر هلذا الطريق منه )99( انظر الفوائد)52)
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كمــا أنــه حــث علــى ذلــك علــى جهــة اخلصــوص يف قولــه تعــاىل: )وهلل األمســاء احلســـىن   [،29
[،قال ابن القيم عن التعبد ابألمساء والصفات:"وهذه طريقة الكمل 180فادعوه هبا(]األعراف

من السائرين إىل هللا،وهي طريقة مشـتقة مـن قلـب القـرآن قـال هللا تعـاىل: )وهلل األمسـاء احلسـىن 
[والــدعاء هبــا يتنــاول دعــاء املســألة ودعــاء الثنــاء ودعــاء التعبــد،وهو 180وه هبــا(]األعراففــادع

ســــبحانه يــــدعو عبــــاده إىل أن يعرفــــوه أبمسائــــه وصــــفاته ويثنــــوا عليــــه هبــــا وأيخــــذوا حبظهــــم مــــن 
 .(53)عبوديتها "

رآن وإن تــدبر القـــرآن وتفهــم معانيـــه واســـتقاء هــذه املعـــاين العظيمـــة منــه هلـــو أعظـــم مــا نـــزل القـــ
ألجله،وهلو خري من االشتغال بغـريه مـن العلـوم الـيت هـي أقـل منـه شـأان وفضـال،بل وقـد تكـون 
حاجبة للعبد عن حقائق القرآن كاالشتغال ابلوسوسة يف خمارج احلروف وتتبـع وجـوه اإلعـراب 

 .(54)واستخراج التأويالت املستكرهة اليت هي ابأللغاز أشبه منها ابلبيان
 اآلايت الشرعية واألحاديث النبوية( )أمثلة على التأمل يف

 ولك أيها األخ الكرمي أن تتأمل هذه اآلايت واألحاديث لرتى أثرها يف قلبك:
ــــ انظـــر إىل صـــرب هللا وحلمـــه وعفـــوه عـــن العبـــاد مـــع كمـــال علمـــه وقوتـــه واقتـــداره يف مثـــل قولـــه 

رن منــــه وتنشــــق تعاىل:)وقــــالوا اختــــذا الــــرمحن ولدا،لقــــد جئــــتم شــــيئا إدا،تكــــاد الســــماوات يتفطــــ
األرض وختر اجلبال هدا، أن دعوا للرمحن ولدا،وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا،إن كل مـن يف 
الســـماوات واألرض إال آل الـــرمحن عبدا،لقـــد أحصـــاهم وعـــدهم عـــدا،وكلهم آتيـــه يـــوم القيامـــة 

[،ويف احلـــديث: )ال أحـــد أصـــرب علـــى أذى يســـمعه مـــن هللا عـــز وجـــل إنـــه 95ــــ88فردا(]مـــرمي 
 .(55)رك به وجيعل له الولد مث هو يعافيهم ويرزقهم(يش

يف قوله صلى هللا عليه وسلم:) إن هللا عز وجل ال ينام وال  انظر إىل عظمة هللا وقيوميته ومجاله
ينبغــي لــه أن ينــام خيفــض القســط ويرفعــه يرفــع إليــه عمــل الليــل قبــل عمــل النهــار وعمــل النهــار 

                                 
 (.1/452( مدارج السالكني)53)

 (.16/50وى)( جمموع الفتا7ـ5/6( انظر دقائق التفسري)54)
(وقـــد أطـــال ابـــن القـــيم يف احلـــديث عـــن اســـم هللا الصـــبور وجعلـــه مـــن مجلـــة 2804(ومســـلم)7378( رواه البخـــار )55)

 (.276األمساء .انظر عدة الصابرين)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  22 

اية النـار ـ لـو كشـفه ألحرقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـى قبل عمل الليل ،حجابه النور ـ ويف رو 
 .(56)إليه بصره من خلقه(

قــال العــز بــن عبــد الســالم:"إذا فــين صــواحب يوســف بــن يعقــوب مبالحظــة مجالــه،فما الظــن 
 .(57)مبالحظة مجال مقلب القلوب وعالم الغيوب"

علمهــا إال هــو انظــر إىل علمــه وإحاطتــه بكــل شــيء يف قولــه تعــاىل: )وعنــده مفــاتم الغيــب ال ي
ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطـب 

[،وقولـه تعـاىل: )اي بــين إهنـا إن تـك مثقـال حبـة مــن 59وال ايبـس إال يف كتـاب مبني(]األنعـام 
ــــــــــف  خــــــــــردل فــــــــــتكن يف صــــــــــخرة أو يف الســــــــــماوات أو يف األرض أيت هبــــــــــا هللا إن هللا لطي

 [16]لقمان خبري(
 عليـم فال خيفى عليه من الورى         ولو غاب يف شرب من األرض خردل                  

قــال اإلمــام أمحــد:"وهو يعلــم مــا يف الســماوات الســبع واألرضــني الســبع ومــا بينهما،ومــا حتــت 
الثر ،ومـــا يف قعـــر البحار،ومنبـــت كـــل شـــجرة وكـــل زرع وكـــل نبات،ومســـقط كـــل ورقـــة وعـــدد 

والرتاب،ومثاقيــــــل اجلبــــــال ،وأعمــــــال العبــــــاد وآاثرهــــــم وكالمهــــــم  ذلك،وعــــــدد احلصــــــى والرمــــــل
وأنفاســـهم،ويعلم كـــل شـــيء ال خيفـــى عليـــه مـــن ذلـــك شـــيء،وهو علـــى العـــر  فـــوق الســـماء 

 .(58)السابعة(
ومن متام علمـه وإحاطتـه أن حـوى مسعـه كـل شـيء،قالت عائشـة: احلمـد هلل الـذ  وسـع مسعـه 

ادلـــة إىل النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم وأان يف انحيـــة البيـــت تشـــكو األصـــوات لقـــد جـــاءت اجمل
زوجهــــا ومــــا أمســــع مــــا تقــــول فــــأنزل هللا: )قــــد مســــع هللا قــــول الــــيت جتادلــــك يف زوجها(]اجملادلــــة 

1"](59). 
                                 

(،وقوله: )سبحات وجهه( قال 221(،وانظر كالما مجيال البن القيم يف اجلمال اإلهلي يف الفوائد)179( رواه مسلم)56)
(: 101لطيـف بــن عبـد الـرمحن ابـن حســن يف الرسـائل واملسـائل املفيـدة)مجع الشــيخ سـليمان بـن ســحمان الشـيخ عبـد ال

"وأمــا الســبحات فهــي نــور الــذات املقدســة العليــة"،مث قــال"وإذا فســرت الســبحات بنــور وجهــه الكــرمي جــازت االســتعاذة 
 (.114هبا؛ألهنا وصف ذات"،وانظر منه )

  (.44( شجرة املعارف واألحوال)57)
(نقـال عـن صـفات هللا عـز وجـل الـواردة يف 1/284( املسائل والرسائل املروية عن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل يف العقيـدة)58)

 (.186ـ185الكتاب والسنة للسقاف)

ـــــــــاب التوحيـــــــــد ابب)188( هـــــــــذا لفـــــــــظ ابـــــــــن ماجـــــــــه)59) ـــــــــه،ورواه 9(وعلقـــــــــه البخـــــــــار  يف صـــــــــحيحه كت (جمزومـــــــــا ب
 (.155ه)ج يف صحيم ابن ما(وصححه األلباين3460(والنسائي)6/46أمحد)
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 ومنه أن حوى بصره كل شيء،فال خيفى عليه شيء:
  لِ يَ مة الليل البهيم األلـ  البعوض جناحها        يف ظل دّ اي من يرى مَ                     
 لِ ـــــح  واملخ يف تلك العظام الن       ا  ـــــــــــــــــــويرى نياط عروقها يف خمهــ                    

 )أمثلة على التأمل يف األحكام الشرعية(
 أمــا األحكــام الشــرعية فــإن التأمــل فيهــا مــن أعظــم مــا يعــني النــاظر علــى إدراك معــاين األمســاء
والصـــفات والتعبـــد هلل تعـــاىل هبا،وهـــذا ميـــدان واسع،وبســـتان قـــد امـــتأل أبطايـــب الثمر،ولـــذا ال 
يدرك له قرار،وال ميكن أن حياط بسياج،بل هو فتوحـات إهليـة ملـن بصـره هللا بدينـه،يفهمها هللا 
من يشاء من عباده،غري أن مما يفتم لك الطريق تكـرار النظـر مـع التسـليم التام،وهـاك ـ وفقـك 

  ـ شذرات تكفي اللبيب لفهم املراد،فمن ذلك:هللا
ـــ أن مـــن أتمـــل الصـــالة،وما فيهـــا مـــن املعـــاين العظيمـــة كتعويـــد الـــنفس البشـــرية علـــى اخلضـــوع  ـ
واالنقياد، ومالحظة جالل هللا وعظمته، وانشرح الصدر وطمأنينته بقربه إىل هللا،وما فيها عند 

ملـــؤمنني ،وتوثيـــق املســـاواة وعـــدم التمـــايز إال أدائهـــا مجاعـــة مـــن حتقيـــق األخـــوة والتقـــارب بـــني ا
 ابلتقوى، فإن ذلك يوصله إىل حكمة هللا وكمال شرعه.

وهكــــــذا إذا أتمــــــل الزكاة،ومــــــا فيهــــــا مــــــن تعويـــــــد الــــــنفس علــــــى االمتثــــــال واالنقيــــــاد والبـــــــذل 
والعطــــاء،وتطهري الــــنفس مــــن عبوديــــة املــــال،وحتقيق أواصــــر التضــــامن والتــــ لف والــــرتاحم بــــني 
املؤمنني،فإنــه يصــل إىل عــدل هللا وحكمتــه ورمحتــه خبلقــه أن شــرع هلــم مــا يكفــل هلــم مصــاحلهم 

 ويقيم هلم دينهم ودنياهم.
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 آاثر التعبد ابألمساء والصفات
 : هذه إشارة موجزة إىل بعض تلك اآلاثر

من أتمل أمساء هللا وصفاته وتعلق قلبه هبـا طرحـه ذلـك علـى ابب احملبـة،وفتم :  أوال :حمّبة هللا
، وإن مـن عـرف هللا أورثـه ذلـك احملبـة لـه سـبحانه (60)له من املعارف والعلوم أمورا ال يعرب عنها

وتعاىل،قــال ابــن اجلــوز :"فينبغي االجتهــاد يف طلــب املعرفــة ابألدلــة،مث العمــل مبقتضــى املعرفــة 
 .(61)فذلك الغىن األكرب،ووافقراه"…دمة لعل ذلك يورث احملبةابجلد يف اخل

ومراده أن من عرف هللا أحبه، ومن أحب هللا أحبه هللا،وذلك وهللا هو الفوز العظيم واجلنة 
والنعيم،واحملبة هي املنزلة اليت "فيها تنافس املتنافسون،وإليها شخ  العاملون وإىل َعَلمها مشر 

حملبون وبروح نسيمها تروح العابدون ،فهي قوت القلوب وغذاء السابقون،وعليها تفا  ا
 .(62) .." األرواح وقرة العيون،وهي احلياة اليت من حرمها فهو من مجلة األموات

وحب هللا هو فطرة القلب اليت فطر عليها،قال ابن تيمية:" والقلب إمنا : حّب هللا هو الفطرة
فطر هللا عليها عباده كما قال النيب صلى هللا  خلق ألجل حب هللا تعاىل، وهذه الفطرة اليت

تنتج  انه،كماعليه وسلم: )كل مولود يولد على الفطرة،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسّ 
البهيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء(، مث يقول أبو هريرة رضى هللا عنه: اقرأوا إن 

[أخرجه البخار  30شئتم: )فطرت هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا (]الروم 
 .(63) . ومسلم

وصافه وأخالقه فإن هللا فطر القلوب على حمبة احملسن الكامل يف أقال ابن القّيم رمحه هللا :"
،وإذا كانت هذه فطرة هللا اليت فطر عليها قلوب عباده، فمن املعلوم أنه ال أحد أعظم 
إحساان منه سبحانه وتعاىل، وال شيء أكمل منه وال أمجل، فكل كمال ومجال يف املخلوق 
من آاثر صنعه سبحانه وتعاىل،وهو الذ  ال حيد كماله وال يوصف جالله ومجاله،وال حيصي 

من خلقه ثناء عليه جبميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثىن على  أحد

                                 
 (.1/286( انظر مفتاح دار السعادة)60)

 (.70( صيد اخلاطر)61)

 . (7ـ3/6( مدارج السالكني)62)

 (.2658(ومسلم)1358(واحلديث يف البخار  )135ـ10/134جمموع الفتاوى) ( 63)
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نفسه وإذا كان الكمال حمبواب لذاته ونفسه وجب أن يكون هللا هو احملبوب لذاته وصفاته؛إذ 
ال شيء أكمل منه، وكل اسم من أمسائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليها ،فهو احملبوب 

 .(64) " .ما فعل وعلى كل ما أمر احملمود على كل
 )سرور القلب مبحبة هللا(

وإذا مشر العبد إىل تلك املنزلة ورام الوصول إليها وعرف هللا أبمسائه وصـفاته التفـت القلـب إىل 
هللا وخلى عن كل ما عداه فـ "مل يكن شيء أحب إليه منه،ومل تبق له رغبة فيما سواه إال فيما 

 .(65)ره إليه"يقربه إليه ويعينه على سف
وقال ابن تيميـة: "ولـيس للقلـوب سـرور وال لـذة اتمـة إال يف حمبـة هللا والتقـرب إليـه مبـا حيبـه،وال 

 .(66)متكن حمبته إال ابإلعراض عن كل حمبوب سواه،وهذا حقيقة ال إله إال هللا"

 )حمبة هللا ابعث التوحيد والطاعة(

لعــدم التشــريك بينــه وبــني غــريه فهــي ابعــث التوحيــد،أال تــرى أن  ولــذا كانــت حمبــة هللا مقتضــية
[،فــإذا مــال إىل 4القلــب لــه وجــه واحــد: )مــا جعــل هللا لرجــل مــن قلبــني يف جوفــه(]األحزاب 
 .(67)جهة مل ميل إىل غريها،وليس ألحد قلبان يوحد أبحدمها ويشرك ابآلخر

عليــه مل تبعــث اجلـــوارح إال إىل قــال صــديق حســن:"حمبة هللا إذا اســتغرق هبــا القلــب واســتولت 
مراضي الرب،وصارت النفس حينئذ مطمئنة إبرادة موالها عن مرادها وهواها،اي هـذا اعبـد هللا 
ملراده منك ال ملرادك منه"،وقال:"من امـتأل قلبـه مـن حمبـة هللا مل يكـن فيـه فـرام لشـيء مـن إرادة 

 .(68)النفس واهلوى"

أو أن متلئــه مــن حمبــة غــريه فــإن هللا تعــاىل يغــار علــى  وإايك أن خيلــو قلبــك مــن احلــب هلل تعــاىل
قلب عبده أن يكون معرضا عن حبه،فاهلل تعاىل خلقك لنفسه واختارك من بـني خلقـه،ولتعلم 

                                 
 (.521ـ520) طريق اهلجرتني  ( 64)

 (.406( روضة احملبني)65)
 (.28/32( جمموع الفتاوى)66)
 (.295روضة احملبني) انظر :( 67)
 (.1/167( الدين اخلال )68)
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أن هللا تعـــاىل إذا أراد بعبـــده خـــريا ســـلط علـــى قلبـــه إذا أعـــرض عنـــه واشـــتغل حبـــب غـــريه أنـــواع 
 .(69)بغري طاعته ابتالها أبنواع البالء العذاب حىت يرجع قلبه إليه وإذا اشتغلت جوارحه

 اثنيا: الذل والتعظيم

مــــن حتقــــق مبعــــاين األمســــاء والصــــفات شــــهد قلبــــه عظمــــة هللا تعــــاىل فأفــــاض علــــى قلبــــه الــــذل 
 واالنكسار بني يد  العزيز اجلبار.

 )سجود القلب( 

وديــة أكملهــم وال شــك أن متــام العبوديــة ال يــتم إال بتمــام الــذل واالنقيــاد هلل،وأكمــل اخللــق عب
ذال وافتقارا وخضوعا حبيث حيصل للقلب انكسار خاص ال يشبهه شيء فهو يرى حينئذ أنه 
ال يصــلم لالنتفــاع إال جبــرب جديــد مــن خالقــه وربــه ومــواله ،وحينئــذ يســتكثر القليــل مــن اخلــري 
علـــى نفســـه كأنـــه ال يســـتحقه، ويســـتكثر قليـــل معاصـــيه لعظمـــة هللا تعـــاىل يف قلبـــه،وذلك هـــو 

القلب،سئل بعض العارفني أيسجد القلب؟قال نعم يسجد سـجدة ال يرفـع رأسـه منهـا سجود 
 إىل يوم اللقاء.

ومن سـجد هـذه السـجدة سـجدت معـه مجيـع جوارحـه،وعنا الوجـه للحـي القيوم،ووضـع خـده 
 على عتبة العبودية اليت يقول عنها ابن تيمية:"من أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية".
وإذا أتمل العبد وشهد بقلبه" الرب تبارك وتعاىل مستواي على عرشه متكلما أبمره وهنيه،بصريا 
حبركات العامل علويه وسفليه وأشخاصه وذواته،مسيعا ألصواهتم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، 
طار وأمر املمالك حتت تدبريه انزل من عنده وصاعد إليه، وأمالكه بني يديه تنفذ أوامره يف أق

املمالك، موصوفا بصفات الكمال ،منعوات بنعوت اجلالل، منزها عن العيوب والنقائ  
واملثال ،هو كما وصف نفسه يف كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي ال ميوت ،قيوم ال ينام، 

يرى دبيب النملة السوداء  عليم ال خيفى عليه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض، بصري
الصماء يف الليلة الظلماء ،مسيع يسمع ضجيج األصوات ابختالف اللغات على الصخرة 

 .(70) . على تفنن احلاجات"

                                 
 (.310( انظر روضة احملبني)69)
 (.1/140مدارج السالكني) ( 70)
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وإذا أتمل العبد ذلك أال يدعوه إىل تعظيم اخلالق العظيم،فال يستصغر يف حقه معصية قط  
 مهما صغرت،وال يستعظم يف حقه طاعة قط مهما عظمت.   

 اثلثا:اخلشية واهليبة

"كلمــا ازدادت معرفــة العبــد بربــه ازدادت هيبتــه لــه وخشــيته إايه،كمــا قــال هللا قــال ابــن القيم:
[ أ  العلمـاء بـه،وقال النـيب صـلى هللا عليـه 28تعاىل:)إمنا خيشى هللا من عباده العلماء(]فاطر 
 .(72)"(71)وسلم :)أان أعرفكم ابهلل وأشدكم له خشية(

ويف قول تعاىل :)إمنا خيشى هللا من عباده العلماء( يقـول البحـر ابـن عبـاس يف معـىن اآليـة:"إمنا 
وقـــال ابـــن كثري:"إمنـــا خيشـــاه حـــق  .(73)خيـــافين مـــن خلقـــي مـــن علـــم جـــربول وعـــزل وســـلطاين"

خشــيته العلمــاء العــارفون به؛ألنــه كلمــا كانــت املعرفــة للعظــيم القــدير العلــيم املوصــوف بصــفات 
املنعوت ابألمسـاء احلسـىن كلمـا كانـت املعرفـة بـه أ  والعلـم بـه أكمـل كانـت اخلشـية لـه  الكمال

 .(74)أعظم وأكثر"
إن مـــن عـــرف هللا صـــفا لـــه العـــيا، وطابـــت لـــه احلياة،وهابـــه كـــل  رمحـــه هللا:" القـــّيموقـــال ابـــن 

 .(75)شيء،وذهب عنه خوف املخلوقني،وأنس ابهلل وحده
 والسكينة والطمأنينة رابعا:اليقني

من عبد هللا أبمسائه وصفاته وحتقق من معرفة خالقه جل وعـال ،وعظمـه حـق تعظيمـه فإنـه وال 
شك يصل إىل درجة اليقني.قال ابن القيم:"فاليقني هو الوقوف علـى مـا قـام ابحلـق مـن أمسائـه 

 .(76)وصفاته ونعوت كماله وتوحيده"
ن،قال تعاىل:)وجعلنـــا مـــنهم أئمـــة يهـــدون أبمـــران ملـــا وابليقـــني مـــع الصـــرب تنـــال اإلمامـــة يف الـــدي
وتلــــك املنزلــــة العاليــــة الرفيعــــة هــــي روح أعمــــال  [.24صــــربوا وكــــانوا قايتنــــا يوقنون(]الســــجدة 

                                 
ـــــه خشـــــية(،وانظر فـــــتم 2356(ومســـــلم)6101( احلـــــديث يف البخـــــار )71) ( بلفـــــظ: ) إين ألعلمهـــــم ابهلل،وأشـــــدهم ل

 (. 607(كشف اخلفاء)1/70البار )
 (.406( روضة احملبني)72)

 (.6/486( زاد املسري)73)

 (.3/561( تفسري القرآن العظيم)74)

 (.406( الحظ روضة احملبني)75)

 وما بعدها(. 1/413(وانظر لليقني منه)420ـ2/419(  مدارج السالكني)76)
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القلــوب الــيت هــي أرواح أعمــال اجلوارح،وهــو حقيقــة الصــديقية، ومــىت وصــل اليقــني إىل القلــب 
وغـم وامـتأل حمبـة هلل وخوفـا منـه ورضـى  امتأل نورا وإشراقا وانتفى عنـه كـل ريـب وشـك وسـخط

 . به وشكرا له وتوكال عليه وإانبة إليه
وإذا تـيقن القلـب نزلــت السـكينة،وهي الطمأنينـة والســكون الـذ  ينـزل يف القلــب عنـد اشــتداد 
املخاوف والبالء،فيزداد ذلك القلب إمياان وثباات،ويكسـو اجلـوارح خشـوعا ووقارا،ويضـفي علـى 

 .(77)اللسان حكمة وصوااب
 خامسا:الرضا.

والرضا من مثـرات املعرفـة ابهلل،فمـن عـرف هللا بعدلـه وحلمـه وحكمتـه ولطفـه أمثـر ذلـك يف قلبـه 
الرضا حبكـم هللا وقـدره يف شـرعه وكونـه فـال يعـرتض علـى أمـره وهنيـه وال علـى قضـائه وقـدره،بل 

جيــر  يف ضــمن القضــاء مــرارات جيــد بعــض طعمهــا الراضــي ،أمــا العــارف فتقــل عنــده  تراه:"قــد
 .(78) . املرارات لقوة حالوة املعرفة،فإذا ترقى ابملعرفة إىل احملبة صارت مرارة األقدار حالوة
 .(79)وقد كان من سؤال احلبيب صلى هللا عليه وسلم: )أسألك الرضا بعد القضاء(

أبمســاء هللا وصــفاته حبكــم هللا وقضــائه ؛ألنــه يعلــم أن تــدبري هللا لــه  وإمنــا يرضــى املــؤمن العــارف
خــري مــن تــدبريه لنفســه،وأنه تعــاىل أعلــم مبصــلحته مــن نفســه،وأرحم بــه مــن نفســه،وأبر بــه مــن 
نفســه،ولذا تــراه يرضــى ويســلم،بل إنــه يــرى أن هــذه األحكــام القدريــة الكونيــة أو الشــرعية إمنــا 

ــــرا ــــل لســــان حاله:رضــــيت ابهلل هــــي رمحــــة وحكمة،وحينئــــذ ال ت ــــى شــــيء منها،ب ه يعــــرتض عل
 راب،وابإلسالم دينا،ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال،وذلك وهللا حمض اإلميان.

 سادسا:التوكل
إن من أجل ما يثمره التعبد ابألمساء والصفات أن يعتمد القلب على هللا وخيل  يف 

 تفويض أمره إليه،وذلك حقيقة التوكل على هللا.
 توكل من أعظم العبادات تعلقا ابألمساء والصفات،ذلك أن مبناه على أصلني عظيمني:وال

                                 
 (.527ـ2/525( انظر مدارج السالكني)77)

 (.69( صيد اخلاطر)78)

 (.1237النسائي)(وصححه األلباين يف صحيم سنن 1305( رواه النسائي)79)
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األول:علــم القلــب،وهو يقينــه بعلــم هللا وكفايتــه وكمــال قيامــه بشــأن خلقــه،فهو القيــوم ســبحانه 
 الذ  كفى عباده شئوهنم فبه يقومون وله يصمدون.

ريـد وطمأنينتـه إليـه وتفـويض أمـره إليـه والثاين:عمل القلب،وهو سـكونه إىل العظـيم الفعـال ملـا ي
ورضاه وتسليمه بتصرفه وفعله؛إذ كل شيء ميضي ويكون فبحكمه وحكمته وقدره وعلمـه، ال 

 .(80)ينفذ شيء يف األرض و ال يف السماء عن قدرته ،فله احلكم كله ،وإليه يرجع األمر كله
 وصــادقي املفوضــني ومــىت مــا أخلــ  القلــب ذلــك هلل علمــا وعمــال كــان مــن ســابقي املتــوكلني

واملستســلمني،وإنه وهللا لغايــة األنــس والعــز أن يعتمـــد اإلنســان يف مجيــع أمــره وشــأنه علـــى هللا 
 تعاىل.

 سابعا:الدعاء
إن مــن أتمــل وتعبــد ابألمســاء والصــفات ال يقتصــر علــى جمــرد الــدعاء،بل ســيفيض عليــه ذلــك  

ملحـــا علـــى هللا ابلـــدعاء والســـؤال فريفـــع يديـــه ؛علـــى هللا تعـــاىل يعـــه األمـــر حضـــور القلـــب ومج
 والطلب والرجاء.

وإمنــا كــان الــدعاء مــن أجــل مثــرات العلــم ابألمســاء والصــفات،وكان هــو ســالح املــؤمن، وميــدان 
العـارف، وعـوى احملـب، وسـلم الطالــب ،وقـرة عـني املشـتاق ،وملجـأ املظلــوم ملـا فيـه مـن املعــاين 

ئا مـــن هـــذه املعاين:"قـــد نـــدب هللا تعـــاىل إىل ولـــذا قـــال ابـــن عقيـــل مبينـــا شـــي . اإلهليـــة العظيمـــة
 الدعاء،ويف ذلك معان:

 أحدها:الوجود،فإن من ليس مبوجود ال يدعى.
 الثاين:الغىن،فإن الفقري ال يدعى.

 الثالث:السمع،فإن األصم ال يدعى.
 الرابع:الكرم،فإن البخيل ال يدعى.
 اخلامس:الرمحة،فإن القاسي ال يدعى.

 .(81)جز ال يدعى"السادس:القدرة،فإن العا
 اثمنا:اإلخالص

إن إدراك معاين األمسـاء والصـفات علـى التحقيـق حيمـل العبـد علـى إفـراد هللا ابلقصـد واالبتعـاد 
عن صرف شيء من العبادة لغـريه تعاىل،ولـذا كـان مـن أعظـم مـا خيلِّـ  العبـد مـن دنـس الـرايء 

                                 
 (.  426( انظر طريق اهلجرتني)80)
 (. 678( شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز)81)
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ذلـك إىل اإلخـالص لغـىن هللا مالحظة أمساء هللا وصفاته،فمن الحظ من أمساء هللا الغـين دفعـه 
تعـــاىل عـــن عملـــه وفقـــره هـــو إىل هللا عـــز وجل)قـــال هللا تبـــارك وتعـــاىل: أان أغـــىن الشـــركاء  عـــن 

،ومن أتمـل اسـم هللا العلـيم فإنـه  (82)الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غري  تركته وشركه(
لعلمــه التــام بكــل يعلــم أن مــا أخفــاه عــن أعــني النــاس مــن مالحظــة اخللــق ال خيفــى علــى هللا 

شيء،ومن أتمل اسم هللا احلفـيظ محلـه ذلـك علـى تـرك الـرايء ؛ألن كـل مـا يفعلـه العبـد حمفـو  
 عليه سيواىف به يوم القيامة.

وإذا صنع ذلـك كـان عملـه كلـه هلل،فحبـه هلل،وبغضـه هلل،وقولـه هلل،وحلظـه هلل،وعطـاؤه هلل،ومنعـه 
لــه:)إمنا نطعمكــم لوجــه هللا ال نريــد مــنكم هلل،فــال يريــد مــن النــاس جــزاء أو شكورا،ولســان حا

 [.9جزاء وال شكورا(]اإلنسان 
وإن تقصري العبد يف إخالصـه ووقوعـه يف الـرايء أو قصـد غـري هللا إمنـا هـو بسـبب جهلـه أبمسـاء 
ـــــه بعظمـــــة  ـــــق بعملـــــه إال جبهل ـــــي إىل اخلل ـــــن رجب:"مـــــا تظـــــاهر املرائ هللا وصـــــفاته،ولذا قـــــال اب

 .(83)اخلالق"
 لعبادةاتسعا:التلذذ اب

إن من أعظم املنم الرابنية منحة التلذذ ابلعبادة،فإذا قام العبد ابلعبادة وجد هلـا مـن اللـذة كمـا 
جيد املتذوق طعم احلالوة يف فمه ووجد يف قلبه من األنس واالنشراح والسـعادة مـا ال جيـده يف 

تكون العبادة راحة نفسه وطرب قلبه فيكـون لسـان حالـه أرحنـا ابلعبـادة اي  وقت آخر،وحينئذ
بالل،كمـــــــا كـــــــان النـــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم يقـــــــول يف الصـــــــالة: )قـــــــم اي بـــــــالل فأرحنـــــــا 

، فتكــون الصــالة ملــا فيهــا مــن القــرب هلل واملناجــاة لــه والتلــذذ بكالمــه والتــذلل لــه (84)ابلصــالة(
لوة الفؤاد،ولــذا كــان النــيب صــلى هللا عليــه وســلم يقــول: )وجعلــت والتعبــد أبمسائــه قــرة العــني وســ

 .(85)قرة عيين يف الصالة(
 

                                 
 (. 2985( رواه مسلم)82)
  (.53( حتقيق كلمة اإلخالص)ضمن جمموعة رسائل له ،ت:العزاز :83)
 (.4172( وصححه األلباين يف صحيم سنن أيب داود)4986( رواه أبو داود)84)

(وصححه األلبـاين يف 3/11،15/345(وصححه ابن حجر يف فتم البار )3/128(وأمحد)3940النسائي)( رواه 85)
 (..3681صحيم سنن النسائي)
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 )خفة العبادة بسبب لذهتا(
وبتحصيل هذه اللـذة خيـف ثقـل العبـادة علـى القلب،بـل قـد تـزول تلـك املشـقة فتكـون العبـادة 

يــه ذلــك امللــل بــردا وســالما علــى القلب،قــال الشــاطيب:" والضــرب الثــاين شــأنه أن ال يــدخل عل
وال الكسل لوازع هو أشد من املشقة أو حاد يسهل به الصعب، أو ملا له يف العمل مـن احملبـة 
وملا حصل له فيه من اللذة حىت خف عليه ما ثقـل علـى غـريه ،وصـارت تلـك املشـقة يف حقـه 

شـو  غري مشقة بل يزيده كثرة العمـل وكثـرة العنـاء فيـه نـورا وراحـة أو حيفـظ عـن أتثـري ذلـك امل
 .(86)يف العمل ابلنسبة إليه أو إىل غريه كما جاء يف احلديث: ) أرحنا  هبا اي بالل("

 األمساء والصفات طريق للذة العبادة( ل  )أتم  
وإذا تبني ذلك فإن من أعظم ما حيصـل بـه لـذة العبـادة هـو أتمـل األمسـاء والصـفات وتعبـد هللا 

يرتكها،فـإذا تصـدق العبـد ابلقليـل مستشـعرا أن هللا هبا ومراعاهتا يف كل عبادة أيل هبا العبد أو 
شــكور ال يضــيع عملــه بــل يبــارك لــه فيــه ولــو كــان قلــيال كــان ذلــك مــدخال علــى قلبــه الفــرح 

 والسرور بربه ووجد يف قلبه حالوة عظيمة لعمله.
 ومــن صـــلى هلل تعـــاىل متـــذكرا حينمـــا قـــام هلل صـــافا قدميـــه قيوميـــة هللا تعـــاىل وأن هللا قـــائم بذاتـــه
وعبــاده ال يقومــون إال بــه ســبحانه وتعــاىل،مث إذا كــرب ورفــع يديــه استشــعر أن هللا أكــرب مــن كــل 
شيء،وشاهد كربايء هللا وعظمتـه وجاللـه،مث إذا قـرأ دعـاء االسـتفتاح استشـعر مـا فيـه مـن تنزيـه 
الــرب عـــن كــل نقـــ ،وإذا اســتعاذ وبســـمل التجـــأ بقلبــه إىل الـــركن الــركني وتـــربأ مــن كـــل حـــول 

ابهلل من عدوه واسـتعان بـه ال بغـريه،مث إذا قـرأ الفاحتـة استشـعر مـا فيهـا مـن اسـتحقاق واعتصم 
هللا لكـل احملامـد وألوهيتـه وربوبيتـه ورمحتــه خبلقـه وملكـه لكـل شــيء ،واستحضـر أنـه ينـاجي ربــه 
وأن ربـــه جييبـــه علـــى مناجاتـــه كمـــا يف الصـــحيم: )قـــال هللا تعـــاىل: قســـمت الصـــالة بيـــين وبـــني 

لعبــد  مــا ســأل، فــإذا قــال العبــد: )احلمــد هلل رب العــاملني( ،قــال هللا تعــاىل: عبــد  نصــفني و 
محدين عبد ، وإذا قال: )الرمحن الرحيم(، قال هللا تعاىل: أثىن علي عبد ، وإذا قال: )مالك 
يــوم الــدين(، قال:جمــدين عبــد ، فــإذا قــال: )إايك نعبــد وإايك نســتعني(، قــال هــذا بيــين وبــني 

                                 
(وحديثــه عــن أضــرب النــاس يف أتثــرهم مــن خوضــهم يف العمــل الشــاق،وانظر كشــف الكربــة يف 2/240( املوافقــات)86)

 (.108عزاز   وصف حال أهل الغربة)مع جمموعة رسائل البن رجب ت:عادل ال
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ل ،فإذا قال )اهدان الصراط املستقيم ،صراط الذين أنعمت علـيهم، غـري عبد  ولعبد  ما سأ
 .(87)املغضوب عليهم وال الضالني( ،قال هذا لعبد  ولعبد  ما سأل"

مث تــذكر عظمــة هللا وعلوه،وتــذكر خضــوعه وتذللـــه بــني يــد  ربــه بركوعــه وســجوده وانكســاره 
األعلــى،إذا صــنع ذلــك يف صــالته  ،وأتمــل ذلــك وهــو يقــول :ســبحان ريب العظيم،ســبحان ريب 
 .(88)كيف ال يصلي صالة مودع،وكيف ال يتلذذ بصالته وعبادته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.395( رواه مسلم)87)

 وما بعدها(. 171( انظر كتاب الصالة البن القيم)88)
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 ثال تطبيقي:التعبد ابسم هللا )الرمحن(م
الشك أن الرمحن من أمساء هللا عز وجل وأدلته أظهر من أن تـذكر،وهو مـن مجلـة األمسـاء الـيت 

والصـفات؛إذ يرجـع إىل هـذا االسـم العظـيم صـفات الرمحـة واإلحسـان يرجع إليها مجيع األمساء 
 .(89)والرب واللطف واملن والرأفة واجلود

 معىن اسم هللا الرمحن:
[،ولــذا 5الــرمحن هــو ذو الرمحــة الواســعة الشــاملة لكــل شــيء: )ورمحــيت وســعت كــل شــيء(]طه 

ات وقــد وســعها ورمحتــه اقــرتن اســم الــرمحن ابالســتواء علــى العــر  ؛ألن العــر  حمــيط ابملخلوقــ
 .(90)شاملة هلم،فاستوى على أوسع املخلوقات أبوسع الصفات

 التأمل يف آايت هللا وأفعاله الدالة على رمحته:
ــــه ســــريى آاثر الــــرمحن ظاهرة،فمــــا مــــن خملــــوق يف الســــماوات  ومــــن أتمــــل يف خملوقــــات هللا فإن

 واألرض إال وميكن أن تصل عن طريق التأمل يف حاله إىل معرفة رمحة هللا خبلقه:
 )رمحة هللا يف الكون واحليوان(

ــــذ   ــــد وال متيــــد،فمن ال ــــ انظــــر إىل الســــماء أال تراهــــا ممســــوكة أن تقــــع ،وهــــذه األرض ال حتي ـ
األرض أن تــــــزوال ولــــــئن زالتــــــا إن أمســــــكهما برمحتــــــه إال الــــــرمحن) إن هللا ميســــــك الســــــماوات و 
[.وأتمل ختام اآلية، فلوال رمحـة 41أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا(]فاطر 

هللا بعباده حني مل يؤاخذهم بذنوهبم ،ولوال حلمه ومغفرتـه ألسـقط علـيهم السـماء )ولـو يؤاخـذ 
 [.45]فاطر هللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة(

من رمحته أن جعل اجلبال أواتدا لألرض تثبتها فال تضطرب)واجلبال أواتدا(]النبأ ـ و 
 [.32[،)واجلبال أرساها(]النازعات 7

                                 
( األمســـاء الـــيت يرجـــع إليهــــا مجيـــع األمســـاء والصـــفات ثالثــــة،وهي:هللا،الرب،الرمحن،ومن العلمـــاء مـــن يعيــــدها إىل هللا 89)

ــــــــــــــــة هللا.انظــــــــــــــــر جممــــــــــــــــوع الفتــــــــــــــــاو  (مــــــــــــــــدارج 1/379ى)والرمحن،ومعلــــــــــــــــوم أن مجيعهــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إىل لفــــــــــــــــظ اجلالل
 (.10/571(فتم البار )43(الفوائد)1/13،42السالكني)

(،وقيل الرمحن مـن الرمحـة صـفته،والرحيم الـراحم لعبـاده 1/22(تفسري القرآن العظيم)1/42( انظر  مدارج السالكني)90)
الرحيم ذو الرمحـة اخلاصـة فاالسم األول للوصف والثاين للفعل،وقيل الرمحن ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق يف الدنيا، و 

(أضـواء 1/23(بدائع الفوائـد)39ـ35ابملؤمنني يف اآلخرة وقيل يف الدنيا واآلخرة واستظهره الشنقيطي.انظر شأن الدعاء)
 (.1/102البيان)
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(مليون 20( درجة مئوية،وحرارة جوفها تبلغ)6000ـ وهذه الشمس  تبلغ حرارة سطحها )
عن  درجة مئوية،وألسنة اللهب ترتفع عن سطحها إىل نصف مليون كيلو مرت،وهي تبتعد

( مليون ميل،وال يصل إىل األرض من حرارهتا إال شيء قليل ال يتجاوز 93األرض قريبا من )
جزءا من مليون جزء من حرارهتا،وهو القدر املالئم حلياة البشر،ولو كانت أقرب إىل األرض 
بقليل الحرتقت األرض وانصهرت أو استحالت خبارا يتصاعد إىل الفضاء،ولو كانت أبعد 

 اب التجمد ما على سطم األرض،،فمن الذ  برمحته جعلها كذلك.من ذلك ألص
ــ والقمــر يف حجمــه وبعــده عــن األرض مــن أظهــر مــا يــدل علــى رمحــة هللا،فلــو كــان أكــرب مــن  ـ
ذلك بقليل أو أقرب لكان املد الذ  حيدث يف البحار كافيا لغمر األرض بطوفان يعم كـل مـا 

 .(91)عليها
ض صغريه، ويرفع قدمه عنه ،ويعطـف عليـه ،وحيضـر طعامـه ـ ومن رمحته أن كبري الوحا ال يع

وشـرابه مـع أهنـا وحـو  كاسـرة وحيـواانت مفرتسـة،ويف احلـديث: )إن هلل مائـة رمحـة  أنـزل منهــا 
رمحــة واحــدة بــني اجلــن واإلنس،والبهــائم واهلــوام ،فبهــا يتعــاطفون، وهبــا يرتامحــون، وهبــا تعطــف 

رمحة يرحم هبا عباده يوم القيامـة(،ويف روايـة)حىت الوحا على ولدها ،وأخر هللا تسعا وتسعني 
 .(92)ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه(

ــــ ومـــن رمحتـــه أن تـــرى الطـــري تســـهر ليلهـــا لتصـــطاد حـــىت إذا اســـتيقظت أفراخهـــا صـــباحا كـــان 
عنــدهن طعـــامهن،ويف احلــديث عـــن ابــن مســـعود:كنا مــع رســـول هللا صــلى هللا عليـــه وســـلم يف 

ق حلاجتــه فرأينــا محــرة معهــا فرخــان فأخــذان فرخيهــا فجــاءت احلمــرة فجعلــت َتفــر  سـفر فــانطل
 .(93)فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : )من فجع هذه بولدها،ردوا ولدها إليها(

                                 
 (. 197ـ195( انظر مباحث يف إعجاز القرآن لـ:د.مصطفى مسلم)91)
مـن ابب التعبــري ابسـم الصـفة عــن املفعـول هبـا فيســمى (واللفــظ له،واحلـديث 2752(ومسـلم)6000( رواه البخـار )92)

(درء تعــــارض العقــــل 2/158املرحــــوم بــــه رمحــــة ،ولــــذا يف روايــــة ملســــلم: )خلــــق هللا مائــــة رمحــــة(.انظر اجلــــواب الصــــحيم)
 (.4/228(جمموع الفتاوى)262ـ7/261والنقل)

( 25السلســـلة الصـــحيحة)(و 4388،2675(وصـــححه األلبـــاين يف صـــحيم ســـنن أيب داود)2675( رواه أبـــو داود)93)
(:"احل مــرة بضــم احلــاء وتشــديد املــيم ،وقــد ختفف:طــائر صــغري كالعصــفور"،ويف 1/439،ويف النهايــة يف غريــب احلــديث)

(:"قولــه)تفر ( أو )تعر (معنــاه ترفرف،والتعــريا مــأخوذ مــن فــر  اجلنــاح وبســطه،والتعريا أن 3/125معــامل الســنن)
 يرتفع فوقها ويظلل عليها".
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 )رمحة هللا ابإلنسان(
ــ وأمــا أنــت أيهــا اإلنســان:فمن الــذ  برمحتــه أوجــدك،ومل تكــن شــيئا مــذكورا: )هــل أتــى علــى  ـ

اإلنســـان حـــني مـــن الـــدهر مل يكـــن شـــيئا مـــذكورا،إان خلقنـــا اإلنســـان مـــن نطفـــة أمشـــاج نبتليـــه 
[،ومن الذ  كألك برمحته وأنت يف بطن أمـك يف ظلمـات 2ـ1فجعلناه مسعيا بصريا(]اإلنسان 

 مني.ثالث ال حول لك وال قوة ،أيتيك طعامك وشرابك وأنت يف قرار مكني وحصن أ
ومـــن الـــذ  برمحتـــه ســـهل لـــك خمرجـــك،مث رقـــق لـــك قلـــب أمـــك حـــىت تقبـــل عليـــك فتقبلـــك 
وتضــمك بعــد ذلــك اجلهــد اجلهيــد الــذ  أصــاهبا،مث هــداك لطعامــك وشــرابك ورقــق لــك قلــب 
أبيــك حــىت ســـعى يف حتصــيل لقمتـــك وتســهيل معيشـــتك،وخلقك خلقــة ســـوية ووهبــك عقـــال 

مـــه ومننـــه وأرســـل لـــك رســـله لريشـــدوك إىل تـــدرك بـــه حماســـن أمـــورك ومســـاوئها،مث أحاطـــك بنع
 صلى هللا عليه وسلم . عاتك وسعادتك،وخصك برسول اهلدى والرمحة

ــ وإن مــن أعظــم الـنعم أن هــداك هللا لقســالم ووفقـك لقميــان دون ســبب منـك أو نســب، بــل 
مث إن هللا تعـــاىل أذن لـــك أن ترفـــع حوائجـــك إليـــه يف أ  وقـــت شـــئت، بـــل  .. بفضـــل حمـــض
ذلــــك دون أن تســــتأذن حاجبــــا أو خادمــــا مث وعــــدك علــــى ذلــــك إبجابــــة ســــؤالك ورغبــــك يف 

 وطلبك فأ  رمحة أعظم من تلك الرمحة.
 )رمحة هللا ابلعفو والتوبة(

ـ وإن من أعظم ما يبني رمحته بعباده أن فتم هلم اببه ووعدهم ابملغفرة والسرت والتوبة،بل هاهو 
منــــــوا توبــــــوا إىل هللا توبــــــة نصــــــوحا(]التحرمي ســــــبحانه ينــــــاد  عبــــــاده إليــــــه : )اي أيهــــــا الــــــذين آ

[ويف الصـــحيم)إن هللا عـــز 31[،)وتوبــوا إىل هللا مجيعـــا أيهـــا املؤمنـــون لعلكـــم تفلحون(]النـــور 8
وجــل يبســط يــده ابلليــل ليتــوب مســيء النهار،ويبســط يــده ابلنهــار ليتــوب مســيء الليــل حــىت 

وتعــاىل كــل ليلــة إىل الســـماء  ،ويف احلــديث: )يتنــزل ربنــا تبـــارك(94)تطلــع الشــمس مــن مغرهبـــا(
الـدنيا حــني يبقــى ثلــث الليــل اآلخر،فيقــول:من يــدعوين فاســتجيب لــه،من يســألين فأعطيــه،من 

 .(95)يستغفرين فاغفر له(

                                 
 (. 2759مسلم)( رواه 94)

 (.758(ومسلم)7494( رواه البخار )95)
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بل ولو تكاثرت ذنوب العبد فإن هللا يغفرها له ويتجاوز عنه)قل اي عبـاد  الـذين أسـرفوا علـى 
الــــذنوب مجيعــــا إنــــه هــــو الغفــــور الرحيم(]الزمــــر  أنفســــهم ال تقنطــــوا مــــن رمحــــة هللا إن هللا يغفــــر

[،ويف احلــديث القدســي:)اي ابــن آدم إنــك مــا دعــوتين ورجــوتين غفــرت لــك علــى مــا كــان 53
فيك وال أابيل اي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السـماء مث اسـتغفرتين غفـرت لـك وال أابيل اي 

شــــرك يب شــــيئا ألتيتــــك بقراهبــــا ابــــن آدم إنــــك لــــو أتيتــــين بقــــراب األرض خطــــااي مث لقيتــــين ال ت
 .(96)مغفرة(

 )الفرح اإلهلي(

اي عبـد هللا وهـل أعظـم رمحـة وأجـل رأفـة مـن أن يفـرح بتوبتـك خالقـك وسـيدك مـع غنـاه عنــك 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : )هلل أشد فرحا بتوبة عبده حني  وفقرك إليه،صم

يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته أبرض فالة فانفلتت منـه وعليهـا طعامـه وشـرابه فـأيس 
منهــا فــأتى شــجرة فاضــطجع يف ظلهــا قــد أيــس مــن راحلتــه فبينــا هــو كــذلك إذا هــو هبــا قائمــة 

مـــن شـــدة الفـــرح اللهـــم أنـــت عبـــد  وأان ربـــك أخطـــأ مـــن شـــدة عنـــده فأخـــذ خبطامهـــا مث قـــال 
 .(97)الفرح(

إن هـــذا احلـــديث هلـــو مـــن أعظـــم مـــا يبـــني رمحـــة هللا بعبـــاده،وال يظـــن ظـــان أن هـــذا الفـــرح فـــرح 
حاجة وافتقار، فاهلل تعاىل له الغـىن املطلـق وهـو الصـمد القيـوم الـذ  يقـوم غـريه بـه وهـو القـائم 

 . بنفسه سبحانه
رح فــرح بــر وإحســان ورمحــة،قال ابــن القــيم:" وهــذه فرحــة إحســان وبــر ولطــف ال وإمنــا هــذا الفــ

فرحــة حمتــاج إىل توبــة عبــده منتفــع هبــا، وكــذلك مواالتــه لعبــده إحســاان إليــه وحمبــة لــه وبــرا بــه ال 
يتكثر به من قلة، وال يتعزز به من ذلـة ،وال ينتصـر بـه مـن غلبـة، وال يعـده لنائبـة ،وال يسـتعني 

ل احلمد هلل الذ  مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكـن لـه ويل مـن به يف أمر )وق
 .(98)[ فنفى أن يكون له ويل من الذل "111الذل وكربه تكبريا(]اإلسراء 

                                 
(وقال:"حــــديث غريــــب ال نعرفــــه إال مــــن هــــذا الوجه"،وصــــححه األلبــــاين يف صــــحيم ســــنن 3540( رواه الرتمــــذ )96)

 (.2805الرتمذ )

 (واللفظ له.2747(ومسلم)6308( رواه البخار )97)

 (.1/286(وانظر مفتاح دار السعادة)217ـ1/216( مدارج السالكني)98)
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ومــن رمحتــه أن وعــد املســيء بتبــديل ســيئاته حســنات،قال تعــاىل: )إال مــن اتب وآمــن وعمــل 
 [.70ت وكان هللا غفورا رحيما(]الفرقان عمال صاحلا فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنا

ومــن رمحتــه أنــه ال يؤاخــذك مبعاصــيك،بل يكلــؤك ويرعــاك ويعفــو عنــك وميهــل أمرك،فــأ  رمحــة 
 . أعظم من ذلك

 )حديث عظيم يبني رمحة هللا(
ولــك أن تقــرأ هــذا احلــديث خاشــعا مستشــعرا مــا فيــه مــن عظــيم الرمحــة: عــن ابــن مســعود أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ) آخر من يـدخل اجلنـة رجـل فهـو ميشـي مـرة ويكبـو مـرة 
وتسـفعه النـار مرة،فـإذا مـا جاوزهـا التفـت إليهـا فقـال تبـارك الـذ  عـاين منـك لقـد أعطـاين هللا 

أحـــدا مـــن األولـــني واآلخرين،فرتفـــع لـــه شـــجرة فيقـــول أ  رب أدنـــين مـــن هـــذه  شــيئا مـــا أعطـــاه
الشـــــجرة فألســـــتظل بظلهـــــا وأشـــــرب مـــــن مائهـــــا ،فيقـــــول هللا عـــــز وجـــــل اي ابـــــن آدم لعلـــــي إن 
أعطيتكها سألتين غريها، فيقول ال اي رب، ويعاهده أن ال يسأله غريها،وربـه يعـذره؛ ألنـه يـرى 

ســـتظل بظلهـــا ويشـــرب مـــن مائهـــا ،مث ترفـــع لـــه شـــجرة هـــي مـــاال صـــرب لـــه عليـــه فيدنيـــه منهـــا في
أحسن من األوىل فيقول أ  رب أدنين من هذه ألشرب مـن مائهـا وأسـتظل بظلهـا ال أسـألك 
غريها ،فيقول اي ابن آدم أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها،فيقول لعلي إن أدنيتك منهـا تسـألين 

ـــه فيدنيـــه منهـــا غريهـــا فيعاهـــده أن ال يســـأله غريهـــا وربـــه يعـــذره؛ أل ـــه يـــرى مـــاال صـــرب لـــه علي ن
فيســــتظل بظلهــــا ويشــــرب مــــن مائهــــا ،مث ترفــــع لــــه شــــجرة عنــــد ابب اجلنــــة هــــي أحســــن مــــن 
األوليني،فيقــول أ  رب أدنــين مــن هــذه ألســتظل بظلهــا وأشــرب مــن مائهــا ال أســألك غريهــا 

ســألك غريهــا ،فيقــول اي ابــن آدم أمل تعاهــدين أن ال تســألين غريهــا، قــال بلــى اي رب هــذه ال أ
وربـه يعــذره؛ ألنــه يــرى مــاال صــرب لــه عليهـا فيدنيــه منهــا، فــإذا أدانه منهــا فيســمع أصــوات أهــل 
اجلنة فيقول أ  رب أدخلنيها، فيقول اي ابن آدم مـا يصـريين منـك أيرضـيك أن أعطيـك الـدنيا 
ومثلهــا معهــا، قــال اي رب أتســتهزت مــين وأنــت رب العــاملني، فضــحك ابــن مســعود فقــال أال 

ألوين مم أضحك، فقالوا مم تضحك قـال هكـذا ضـحك رسـول هللا  صـلى هللا عليـه وسـلم تس
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،فقالوا مم تضحك اي رسول هللا قـال مـن ضـحك رب العـاملني حـني قـال أتسـتهزت مـين وأنـت 
 .(99)رب العاملني ،فيقول إين ال أستهزت منك ولكين على ما أشاء قادر(

 آاثر التعبد ابسم هللا الرمحن:
 هذا االسم الكرمي أمثر ذلك يف قلبه أمورا عظيمة،ومنها: وإن من أتمل
 أوال: احلب:

فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكيف ال حيب اإلنسان من أفاض عليه رمحته 
وعطفــه ومنتــه وفضــله ومــن هــو أرحــم بــه مــن أمــه ،جــاء يف الصــحيم أنــه قــدم علــى رســول هللا 

الســـيب تبتغـــى إذ وجـــدت صـــبيا يف الســـيب أخذتـــه  صـــلى هللا عليـــه وســـلم بســـيب فـــإذا امـــرأة مـــن
فألصــقته ببطنهــا وأرضــعته،فقال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم: ) أتــرون هــذه املــرأة طارحــة 
ولدها يف النار(، قالوا :ال وهللا وهى تقدر على أن ال تطرح، فقـال رسـول هللا  صـلى هللا عليـه 

 .(100)وسلم : )هلل أرحم بعباده من هذه بولدها(
 نيا:الرجاء وحسن الظن ابهلل:اث

،ويف الصــحيم: (101)قــال العــز بــن عبــد الســالم:"من عــرف ســعة رمحــة هللا كــان حالــه الرجــاء"
 .(102))قال هللا تعاىل :أان عند ظن عبد  يب(

ويف احلديث عن النيب  صلى هللا عليـه وسـلم فيمـا حيكـي عـن ربـه عـز وجـل: )قـال أذنـب عبـد 
ذنيب،فقـــال تبـــارك وتعاىل:أذنـــب عبـــد  ذنبـــا فعلـــم أن لـــه راب يغفـــر ذنبـــا فقـــال اللهـــم اغفـــر يل 

الـــذنب وأيخـــذ ابلـــذنب، مث عـــاد فأذنـــب ،فقـــال أ  رب اغفـــر يل ذنيب،فقـــال تبـــارك وتعـــاىل: 
عبــد  أذنــب ذنبــا فعلــم أن لــه راب يغفــر الــذنب وأيخــذ ابلــذنب،مث عــاد فأذنــب فقــال أ  رب 

بــــا فعلــــم أن لــــه راب يغفــــر الــــذنب وأيخــــذ اغفــــر يل ذنيب،فقــــال تبــــارك وتعاىل:أذنــــب عبــــد  ذن
وقـد دخـل محــاد بـن سـلمة علـى الثور ،فقــال .(103)ابلـذنب اعمـل مـا شـئت فقــد غفـرت لـك(

                                 
(:")مــا يصــريين منــك(:هو بفــتم 3/37(خمتصــرا،ويف شــرح النــوو  ملســلم)6571(ورواه البخــار )187( رواه مســلم)99)

 الباء وإسكان الصاد املهملة،ومعناه يقطع مسألتك مين،قال أهل اللغة:الصرى:بفتم الصاد وإسكان الراء هو القطع".

 (.2754(ومسلم)5999( رواه البخار )100)

 (.83(وانظر شجرة املعارف واألحوال)204ـ203يف أحكام املقاصد) ( خمتصر الفوائد101)
 (.2675(ومسلم)7505(  رواه البخار )102)

 (.2758(ومسلم)7507( رواه البخار )103)
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ســفيان:أترى أن هللا يغفــر ملثلي،فقــال محــاد:وهللا لــو خــريت بــني حماســبة هللا إاي  وبــني حماســبة 
 أبو  الخرتت حماسبة هللا؛وذلك ألن هللا أرحم يب من أبو .

يد العبد تعلقا بربه وإحساان الظن به أن هللا تعاىل يشكر عمل عبده مـع قلتـه بـل ويغفـر ومما يز 
لصــاحبه بســببه،ويف احلــديث: )بينمــا رجــل ميشــي بطريــق اشــتد عليــه العطــا فوجــد بئــرا فنــزل 
فيهــا فشــرب مث خــرج فــإذا كلــب يلهــث أيكــل الثــرى مــن العطــا، فقــال الرجــل لقــد بلــغ هــذا 

  كــان بلــغ مــين فنــزل البئــر فمــأل خفــه مــاء مث أمســكه بفيــه حــىت الكلــب مــن العطــا مثــل الــذ
رقـى فسـقى الكلـب فشـكر هللا لـه فغفـر لــه (،قـالوا اي رسـول هللا وإن لنـا يف هـذه البهـائم ألجــرا 
،فقال : )يف كل كبد رطبة أجر (،ويف لفـظ) أن امـرأة بغيـا رأت كلبـا يف يـوم حـار يطيـف ببئـر 

 .(104)مبوقها فغفر هلا( قد أدلع لسانه من العطا فنزعت له
 اثلثا:احلياء:

إن التأمل يف إحسان هللا ورمحتـه يـورث العبـد حيـاء منـه سـبحانه وتعاىل،فيسـتحي العبـد املـؤمن 
مـــــن خالقـــــه أن يعصـــــيه ،مث إن وقـــــع يف الـــــذنب جهـــــال منـــــه اســـــتحيا مـــــن هللا بعـــــد وقوعـــــه يف 

ا وخجــال،وإن هــذا ألمــر الذنب،ولــذا كــان األنبيــاء يعتــذرون عــن الشــفاعة للنــاس بــذنوهبم خوفــ
قــل مــن ينتبــه لــه،بل قــد يظــن كثــري مــن النــاس أن التوبــة والعفــو قــد غمــر ذنوبــه فــال يلتفــت إىل 

 احلياء بعد ذلك.
كــان األســود بــن يزيــد جيتهــد يف العبــادة والصــوم حــىت يصــفر جســده فلمــا احتضــر بكى،فقيــل 

من هللا ألمهين احلياء منـه ممـا قـد  له: ما هذا اجلزع؟،فقال: مايل ال أجزع،وهللا لو أتيت ابملغفرة
 صنعت،إن الرجل ليكون بينه وبني آخر الذنب الصغري فيعفو عنه فال يزال مستحييا منه.

 .(105)و)هللا أحق أن يستحيا منه من الناس(
 رابعا:رمحة اخللق:

ومن استشعر رمحة هللا تعاىل وشاهد ذلك بقلب صادق أفاض على قلبه رمحة اخللق،ولذا كان 
صلى هللا عليه وسـلم أرحـم اخللـق ابخللق،ومسـاه ربـه رحيمـا فقـال تعـاىل:) ابملـؤمنني رؤوف  النيب

 [. 128رحيم(]التوبة 

                                 
 (.3321(وروى البخار  قصة البغي)2245،2244( رواه مسلم)104)

 (.3391داود)(وحسنه األلباين يف صحيم سنن أيب 4017( هو قطعة من حديث رواه أبو داود)105)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  40 

وقد أبصر األقرع بن حابس النـيب  صـلى هللا عليـه وسـلم يقبـل احلسـن،فقال :إن يل عشـرة مـن 
رســـول هللا  صـــلى هللا عليـــه وســـلم: ) إنـــه مـــن ال يـــرحم ال  الولـــد مـــا قبلـــت واحـــدا منهم،فقـــال

 .(106)يرحم(
وملا قدم انس من األعراب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا :أتقبلـون صـبيانكم،فقالوا 
نعم، فقالوا لكن وهللا ما نقبل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )وأملك إن كان هللا نزع 

 . (107)منكم الرمحة(
وقد حث النيب صـلى هللا عليـه وسـلم علـى الرمحـة بـل وجعلهـا سـببا لرمحـة هللا تعاىل،وجعـل مـن 
نزعـــت منـــه الرمحـــة شـــقيا،فقال صـــلى هللا عليـــه وســـلم: )مـــن ال يـــرحم النـــاس ال يرمحـــه هللا عـــز 

 . (109)،وقال صلى هللا عليه وسلم: )ال تنزع الرمحة إال من شقي((108)وجل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2318(مسلم)5997( رواه البخار )106)

 (.2317(مسلم)5998( رواه البخار )107)

 (واللفظ له.2319(ومسلم)7376( رواه البخار )108)

 (.1568(،وقال:" حديث حسن "،وحسنه األلباين يف صحيم سنن الرتمذ )1923( رواه الرتمذ )109)
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 كثري من األذهانرمحة تغيب عن  
.قـال صـلى  ومن الرمحة اليت تغيـب عـن كثـري مـن األذهـان رمحـة عمـوم اخللـق مسـلمهم وكـافرهم

 .(110)) الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء( هللا عليه وسلم :
لنـــاطق قـــال الطيـــيب :"أل بصـــيغة العمـــوم ليشـــمل مجيـــع أصـــناف اخللـــق فـــريحم الـــرب والفـــاجر وا

 .(111)والبهم والوحو  والطري"
قال ابن تيمية يف أهـل البـدع: )ومـن وجـه آخـر إذا نظـرت إلـيهم بعـني القـدر ـ واحلـرية مسـتولية 
عليهم،والشـــيطان مســـتحوذ علـــيهم ـ رمحـــتهم ورفقـــت عليهم،وأتـــوا ذكـــاء ومـــا أتـــوا زكـــاء،وأعطوا 

عــنهم مسعهــم وال أبصــارهم وال  فهومــا ومــا أعطــوا علومــا،وأعطوا مسعــا وأبصــارا وأفئــدة)فما أغــىن
أفئــدهتم مــن شــيء إذ كــانوا جيحــدون قايت هللا وحــاق هبــم مــا كــانوا بــه يســتهزءون(]األحقاف 

26](112). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 األلبـــــــــاين يف صـــــــــحيم ســـــــــنن الرتمـــــــــذ  (وقـــــــــال:" حـــــــــديث حســـــــــن صحيم"،وصــــــــححه1924( رواه الرتمــــــــذ )110)
 (.925(والسلسلة الصحيحة)1569)

 (.6/51( حتفة األحوذ )111)

 (.1/459(وانظر كالما مجيال عن ذلك يف مدارج السالكني)553( الفتوى احلموية)112)
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 نبيهانـــــت
وختاما للتأمـل يف هـذا االسـم الكـرمي ال بـد مـن التنبيـه علـى أمرين:أوهلمـا: أن رمحـة هللا اخلاصـة 

واتبـــــاع مرضـــــاته فـــــاهلل عـــــز وجـــــل يقـــــول : )إن رمحـــــت هللا قريـــــب مـــــن إمنـــــا حتصـــــل بطاعـــــة هللا 
 [.56احملسنني(]األعراف 

ـــرمحن ليســـتمر يف العصـــيان فـــاهلل تعـــاىل يقـــول: )نبـــ   ولـــيس ملـــن عصـــى هللا أن يتعلـــق ابمســـه ال
[،وقـد حـج عمــر 50ــ49عبـاد  أين أان الغفـور الـرحيم،وأن عـذايب هـو العــذاب األليم(]احلجـر 

ســليمان بــن عبــد امللــك فأصــاهبم بــرق ورعــد كــادت تنخلــع لــه قلوهبم،فقــال  بــن عبــد العزيــز مــع
سليمان:هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو مسعت هبا،قال:اي أمري املؤمنني هـذا صـوت رمحـة هللا 
فكيف لو مسعت صوت عذاب هللا.ويف احلديث: ) لو يعلم املؤمن ما عنـد هللا مـن العقوبـة مـا 

 .(113)كافر ما عند هللا من الرمحة ما قنط من جنته أحد(طمع جبنته أحد ،ولو يعلم ال
اثنيهما:أن ما ذكـر مـن آاثر وأتمـالت يف هـذا االسـم الكـرمي إمنـا هـي قطـرة مـن حبـر وزهـرة مـن 
بســـتان،فلو ســـودت الـــدفاتر واألوراق كلهـــا ملـــا أدركـــت مجيـــع مـــا يف هـــذا االســـم مـــن األســـرار 

إمنــــا هــــي فتوحــــات يفــــتم هللا هبــــا لكــــل عبــــد واملعاين،وهكــــذا كــــل اســــم مــــن أمســــاء هللا تعاىل،و 
 حبسبه،ولو اجتمعت فتوحات اخللق مجيعا ملا أدركوا مجيع ما يف كل اسم من أمساء هللا تعاىل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (واللفظ له.2755(بلفظ مقارب،ومسلم)6469( رواه البخار )113)
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 ةـمـــــــاخلات
وأذّكِـر مـن ألقـى يف هـذه الرسـالة . ره يف هذا املوضوع العظـيمطّ سَ هذا آخر ما أمكن القلم أن يُ 

أو أحسن الظن هبا فقرأها أن يتذكر أن كاتبها إمنا هو ضيف على هذا املوضوع الذ  ، نظرة 
هو مقصد الفحول من السائرين،وأن هذا البحث ال يعدو أن يكون كلمات يسرية من خاطر 

 ،قد رام جباال من املعرفـة ،هُ رَ جَ ُـ ره وبجَ وكاتب يشكو إىل هللا تعاىل عُ ، وقلب مشتت ،مكدود 
غـــري أن توجـــه النصـــيحة . وانقبـــاض يف القلـــم ،بعـــد طـــول تـــردد  ؛دا فيـــهوســـلك مســـلكا مصـــع
 . مع كثري من العجز والتقصري يف سلوك طريق القوم، أوجب الكتابة والتدوين 

واســـأل هللا الفتـــاح شـــيئا مـــن ، واســـتغفر لراقمـــه ،فيـــا مـــن وقـــف عليـــه خـــذ مـــا فيـــه مـــن اخلـــري 
فكل أحد مـن البشـر قـد ورد مـورد ،لتنبيه فتوحه،وإن رأيت غري ذلك فعليك ابلسرت والنصم وا

 إال األنبياء الكرام عليهم الصالة والسالم.، اخلطأ 
وإنــك أنــت ،فــإن بيــدك مفــاتيم اخلــري ،اللهــم افــتم يل ولكــل مــن وقــف عليــه بفــتم مــن عنــدك 

ــــاركني أينمــــا   ــــك إىل عباده،واجعلنــــا مب الفتــــاح العليم،واجعلنــــا ممــــن حيبــــب عبــــادك إليــــك وحيبب
 لنا تقصريان وإسرافنا يف أمران،واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكرمي. كنا،واغفر

وهللا تعـاىل أعلـم وأحكم،واحلمــد هلل الـذ  بنعمتـه تــتم الصاحلات،وصـلى هللا وسـلم وابرك علــى 
 وسلم تسليما كثريا. ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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 فهرس املوضوعات

 رقم الصفحة املوضــــــوع
 2 املختصر مقّدمــــــــــة
 4 . معىن تزكية النفس املقّدمة األوىل :تزكية النفسمقدمتان :

 5 .عمل القلب أهّم من عمل اجلوارحاملقّدمة الثانية :أعمال القلوب 
 5 أقسام السائرين إىل هللا يف أعمال القلوب

 6 األمساء والصفات وأثرها يف الرتابط بني عمل القلب وعمل اجلوارح
 7 العلم ابألمساء والصفات أشرف العلوم   أّوال : أمهيّــة موضوع التعّبد ابألمساء والّصفات

 7 العلم ابألمساء والصفات هو الطريق ملعرفة هللا تعاىل  اثنيا :
 7 العلم ابألمساء والصفات أصل الدين، وسر العبودية  اثلثا:
 7 العلم ابألمساء والصفات من توحيد املرسلني رابعا:

 8 العلم ابألمساء والصفات أصل العلوم  خامسا:
 8 العلم ابألمساء والصفات طريق الَكَمَلة سادسا:
 8 العلم ابألمساء والصفات طريق السعادة سابعا:
 9 العلم ابألمساء والصفات طريق حمبة هللا اثمنا:

 9 العلم ابألمساء والصفات أعظم روافد اإلميان اتسعا:
 10 ؟ من حيتاج إىل هذا املوضوع
اإليقان ابالسم على كماله وحسنه،والصفة  األول:، أركان التعبد ابألمساء والصفات

 11 على متام االتصاف هبا

 11 أن يعامل كل اسم أو صفة مبا يقتضيه ذلك االسم أوتقتضيه تلك الصفة  الثاين:
 11 االتصاف مبوجب االسم والصفة

 13 مراتب التعبد ابألمساء والصفات
: التأمل يف األمساء الطريق األولطرق الوصول إىل التعبد ابألمساء والصفات: 

 14  والصفات،وفهم معانيها والتدبر فيها

 14 التأمل يف اسم هللا اجلبار
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 رقم الصفحة املوضــــــــــوع
 15 التأمل يف صفة العلو
 15 التأمل يف صفة العلم
 15 التأمل يف صفة السمع
 16 التأمل يف اسم هللا البصري
 16 التأمل يف صفة القيومية
 16 التأمل يف اسم اجلاللة هللا

 17  :التأمل يف مفعوالت هللا وآايته الكونيةالطريق الثاين:
 18 التأمل يف الكون وما فيه
 19 التأمل يف املالئكة

 20 التأمل يف نعم هللا ومنته على العبد:الثالث:الطريق 
 20 التأمل يف بعض نعم هللا على النفس

 20 النظر يف اآلايت الشرعية واألحكام الرابنية:الطريق الرابع:
 21 أمثلة على التأمل يف اآلايت الشرعية واألحاديث النبوية

 23 أمثلة على التأمل يف األحكام الشرعية
 24 ألمساء والصفات:آاثر التعبد اب

 24 حّب هللا هو الفطرة. حمّبة هللا  أوال:
 25 سرور القلب مبحبة هللا

 25 حمبة هللا ابعث التوحيد والطاعة
 26 الذل والتعظيم اثنيا:

 26 سجود القلب
 27 اخلشية واهليبةاثلثا:
 27 اليقني والسكينة والطمأنينةرابعا:

 28 الرضا خامسا :
 28  التوكلسادسا:
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  املوضــــــــــــــوع
 29 الدعاء سابعا :

 29 اإلخالصاثمنا:
 30 التلذذ ابلعبادةاتسعا:

 31 خفة العبادة بسبب لذهتا
 31 األمساء والصفات طريق للذة العبادة لُ أتمّ 

 33 مثال تطبيقي:التعبد ابسم هللا )الرمحن(
 33 معىن اسم هللا الرمحن
 33 وأفعاله الدالة على رمحتهالتأمل يف آايت هللا 

 33 رمحة هللا يف الكون واحليوان
 35 رمحة هللا ابإلنسان

 35 رمحة هللا ابلعفو والتوبة
 36 الفرح اإلهلي

 37 حديث عظيم يبني رمحة هللا
 38 آاثر التعبد ابسم الرمحن

 38 احلب أوال:
 38 الرجاء وحسن الظن ابهللاثنيا:
 39 احلياءاثلثا:
 39 رمحة اخللقرابعا:

 41 رمحة تغيب عن كثري من األذهان
 42 تنبيهان
 43 اخلاتـمـــــة

 44 فهرس املوضوعات
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






