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مقدمة الطبعة الثانية

احلمد هلل رب العاملني.. حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم �سلطانه، 

فاإين ال اأح�سي ثناًء عليه �سبحانه هو كما اأثنى على نف�سه...

واأ�سلي واأ�سلم على حممد ر�سول اهلل �سالة كما يحب ربنا وير�سى 

وعلى اآله و�سحبه ومن اهتدى بهديه وا�سنتَّ ب�سنته اإىل يوم الدين..

النعمة  ي�سكر اهلل عز وجل على  ال�سطور  كاتب هذه  فاإن  اأمــا بعد: 

العظيمة التي تف�سل بها �سبحانه عليه باأن هداه جلمع اأ�سمائه احل�سنى 

اأن  اأ�ساأله �سبحانه  التي وردت مقرتنة يف كتاب اهلل »القراآن الكرمي«... 

يلهمني �سكرها كما يحب وير�سى...

1434هـ  رم�سان  يف  الكتاب  هــذا  من  االأوىل  الطبعة  �سدور  منذ 

اأغ�سط�س 2013م واأنا ال اأفارق درا�سة اأ�سماء اهلل احل�سنى... واجتهد يف 

قراءة كل ما تقع عليه يدي مما يتعلق بهذا العلم الذي هو اأ�سرف العلوم 

على االإطالق.. وجمعت وهلل احلمد واملنة اأوراقاً ال باأ�س بها �سوف ت�سدر 

م�ستقباًل بعد االنتهاء من هذه الطبعة الثانية اإن �ساء اهلل تعاىل.

ويف بيان اأهمية هذا العلم وخطورة اإنكار �سيء من اأ�سماء اهلل احل�سنى 

اأو �سفاته يقول �سيخ االإ�سالم ابن القيم يف مفتاح دار ال�سعادة:

ال ي�ستقر للعبد قدم يف املعرفة، بل وال يف االإميان حتى يوؤمن ب�سفات 

الرب جل جالله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد اجلهل بربه فاالإميان 

�سجرة  وثمرة  االإميــان  وقاعدة  االإ�سالم  اأ�سا�س  هو  وتعريفها  بال�سفات 

االإح�سان، فمن جحد ال�سفات فقد هدم اأ�سا�س االإ�سالم واالإميان وثمرة 

�سجرة االإح�سان ف�ساًل عن اأن يكون من اأهل العرفان.
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باأ�سمائه  عليه  والثناء  ومدحه  حمده  اإليه  االأ�سياء  اأحــب  كان  وملا   

و�سفاته واأفعاله كان اإنكارها وجحدها اأعظم، والكفر.

اإال  معطاًل  جتد  فال  واأ�سا�سه  ال�سرك  مبداأ  التعطيل  اأن  واملق�سود 

و�سركه على ح�سب تعطيله فم�ستقل وم�ستكرث« انتهى.

ويقول ال�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل:

االإميان باهلل يت�سمن اأربعة اأ�سياء:

االأول: االإميان بوجوده. 

الثاين: االإميان بربوبيته.

الثالث: االإميان باألوهيته. 

الرابع: االإميان باالأ�سماء وال�سفات: قال ـ عز وجل ـ {ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃڃ} و�سفاته كذلك عليا لي�س فيها �سفة نق�س، قال اهلل 
وتعاىل: {ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   تبارك 

ڱ  ں   ں} اأي الو�سف االأعلى، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 
هلل ت�سعة وت�سعني ا�سمًا من اأح�ساها دخل اجلنة« )متفق عليه(.

فاملعنى اأن من االأ�سماء ت�سعة وت�سعني ا�سماً من اأح�ساها دخل اجلنة، 

ومعنى »اأح�ساها« اأي: عرفها لفظاً، وعرفها معنى، وتعبد هلل مبقت�ساها، 

املعنى،  اللفظ وفهم  بد من حفظ  بل ال  اأن حتفظها فقط،  املــراد  ولي�س 

والتعبد هلل مبقت�ساها، فمثاًل: اإذا علمت اأن اهلل ـ �سبحانه وتعاىل ـ غفور 

فتعّر�س للمغفرة، ال تقل: اهلل غفور، وتفعل الذنب متى �سئت، بل تعّر�س 

للمغرفة وا�ستغفر اهلل جتد اهلل غفوراً رحيماً، واإذا علمت اأن اهلل عزيز 

فتتعبد اهلل مبقت�سى هذا وتخاف منه وحتذر، وهلم جرا. (انتهى)
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العبد  التي يجب على  االأ�سماء احل�سنى  اأحدهم ما هي  ي�ساأل  وقد 

معرفتها؟ وما هو الواجب على العبد جتاه هذا العلم؟

واالإجابة اأن للعبد عمر حمدود ق�سري يف هذه احلياة الدنيا فينبغي 

عليه اأن ي�ستثمره فيما يرجع عليه باأعظم املنافع يوم القيامة.. وال �سيء 

اأنفع من معرفة اهلل عز وجل بالطريقة التي يريدها اهلل وبّينها ر�سول 

اهلل |، وباأ�سمائه احل�سنى التي ذكرها يف كتابه واأوحى بها اإىل ر�سول 

اهلل | يف �سنته ال�سحيحة..

فاإن الغاية من معرفة اهلل احل�سنى لي�ست دعاء امل�ساألة فح�سب.. بل 

الدعاء عامة.. ودعاء العبادة اأعظم من دعاء امل�ساألة.. فقولك »�سبحان 

اأ�ستغيث  برحمتك  قيوم  يا  حي  »يا  وقولك:  دعــاء...  القدو�س«،  امللك 

دعاء«... بل من اأعظم الدعاء.

معانيها  وتدبر  وجل...  عز  الثابتة هلل  احل�سنى  االأ�سماء  معرفة  اإن 

يورث علماً واإمياناً ال يتح�سل من العلوم االأخرى.

وختاماً.. فاإن كاتب هذه ال�سطور ي�ساأل اهلل الروؤوف الرحيم اأن يتقبل 

هذا العمل ويجعله خال�ساً لوجهه الكرمي واأن ينتفع به امل�سلمون عامة.. 

واأن يكون له ذخراً بعد موته.. وال تن�س اأخي القارئ اأن تدعو لكاتب هذه 

املوت...  بعد  والرحمة  واملغفرة  املوت  قبل  احلق  على  بالثبات  الكلمات 

واحلمد هلل رب العاملني.

د. اأمري علي احلداد

رم�سان 1436هـ ـ يوليو 2015م

الكويت
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مقدمة الطبعة الأوىل

اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعني به ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور 

ي�سلل فال  له، ومن  يهده اهلل فال م�سلَّ  اأعمالنا، من  و�سيئات  اأنف�سنا، 

هادي له، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له، واأ�سهد اأن حممداً 

، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم ت�سليماً كثرياً. عبده ور�سوله 

اأما بعد:

فاإن �سرف اأي علم اإمنا يكون ب�سرف املعلوم، ولذلك كان اأجّل العلوم 

واأ�سرفها ما تعلّق برب العزة �سبحانه وتعاىل، فاإن معرفة اهلل عز وجل 

هي اأ�سمى غاية تفنى بها االأعمار، واأجّل هدف تبذل يف �سبيله املهج.

وال �سبيل ملعرفة اهلل عز وجل اإال كما اأراد هو �سبحانه.. ولذلك كانت 

اأعظم نعمة اأنعم اهلل بها علينا، اأن اأنزل علينا كالمه، وتعّهد بحفظه اإىل 

يوم القيامة.. فالقراآن العظيم هو كالم اهلل عز وجل، تكلّم به حقيقة.. 

فمن  لنا..  ويبّينه  علينا...  يتلوه  حممد   خلقه  اأ�سرف  على  واأنزله 

مت�ّسك بهذا الكتاب فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ال انف�سام لها..

ومن االإميان باهلل ـ الذي هو الركن االأول من اأركان االإميان ـ اأن نوؤمن 

باأ�سمائه و�سفاته.. وال يكاد املتدّبر يقراأ �سفحة من كتاب اهلل اإال ويجد 

اآيات الكتاب..  اأ�سماء و�سفات هلل عز وجل.. ياأتي معظمها يف خواتيم 

يقول ال�سيخ ال�سعدي:

بها،  املختومة  االآيات  ـ يف جميع  االأ�سماء احل�سنى  ـ  بتتبعها  »عليك 
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جتدها يف غاية املنا�سبة، وتدلك على اأن ال�سرع واالأمر واخللق كله �سادر 

عن اأ�سمائه و�سفاته، ومرتبط بها، وهذا باب عظيم يف معرفة اهلل ومعرفة 

اأحكامه، وهو من اأجلِّ املعارف واأ�سرف العلوم«.

ويف �سرح حديث النبي  عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه: »اإن هلل 

متفق  دخــل اجلنة«  اأح�ساها  واحـــدًا، من  اإل  مئة  ا�سمًا،   وت�سعني  ت�سعة 

عليه.

يقول ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل: »اإن االإح�ساء اأو احلفظ ال ينبغي حمله 

على جمرد احلفظ لالألفاظ غيباً، ولكن يحمل على اأح�سى معانيها، وحفظها 

�سفاتها؛  بح�سن  التخلّق  وحاول  والتعطيل،  والتبديل  فيها،  التحريف  من 

كاحللم، والعفو، والراأفة، والرحمة، والكرم، ونحو ذلك، واحلذر من اجلبار، 

والقّهار، ومراقبة، مثل: احل�سيب، الرقيب، وكذلك التعّر�س ملثل: التواب، 

اق بطلب الرزق ونحو ذلك«. والغفور بالتوبة وطلب املغفرة، والرزَّ

يقول ابن القيم رحمه اهلل: »فالعلم باأ�سمائه واإح�ساوؤها اأ�سل ل�سائر 

العلوم، فمن اأح�سى اأ�سماءهـ  كما ينبغيـ  اأح�سى جميع العلوم، اإذ اإح�ساء 

مقت�ساها  من  هي  املعلومات  الأن  معلوم؛  كل  الإح�ساء  اأ�سل  اأ�سمائه 

ومرتبطة بها«.

ويذكر ابن القيم مراتب اإح�ساء االأ�سماء احل�سنى ـ »وهذا هو قطب 

اإح�ساء  االأوىل:  املرتبة  مراتب:  ثالث  ـ  والفالح  النجاة  ومدار  ال�سعادة 

واملرتبة  ومدلولها،  معانيها  فهم  الثانية:  واملرتبة  وعددها،  األفاظها 

الثالثة: دعاوؤه بها، وهو مرتبتان؛ اإحداهما: دعاء ثناء وعبادة، والثانية: 
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دعاء طلب وم�ساألة، فال يُثنى عليه اإال باأ�سمائه احل�سنى، و�سفاته العلى، 

وكذلك ال يُ�ساأل اإال بها«.

ڃڃ}  {ڃ   تعاىل:  قوله  عند  العربي  ابــن  عن  القرطبي  ونقل 

)االأعراف: 180(.

يا  تقول:  به،  يليق  ما  ا�سم  بكل  فيطلب  باأ�سمائه  منه  اأطلبوا  »اأي 

، وهكذا رتِّب دعاءك  رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا تّواب تُْب عليَّ

تكن من املخل�سني«.

احل�سنى  االأ�سماء  اأن  يلحظ  العزيز،  الكتاب  اآيات  واملتدّبر خلواتيم 

كثرياً ما تَِرُد مقرتنة.. ويف ذلك حكمة عظيمة، يقول ابن القيم يف بدائع 

الفوائد: »من �سفات اهلل �سبحانه وتعاىل، �سفة حت�سل من اقرتان ا�سمني 

احلميد«،  »الغني  نحو  مفرديهما  على  زائد  قدر  ذلك  ويف  و�سفني،  اأو 

واالأ�سماء  ال�سفات  عامة  وكــذا  املجيد«،  و»احلميد  القدير«،  و»العفو 

كمال..  و»احَلمد« �سفة  كمال،  »الِغنى« �سفة  فاإن  القراآن،  املزدوجة يف 

واجتماع الِغنى مع احَلمد كمال اآخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، 

وثناء من اجتماعهما، وكذا »العفّو القدير«، و»احلميد املجيد«، و»العزيز 

احلكيم«، فتاأمله فاإنه من اأ�سرف املعارف«.

وقبل ال�سروع يف تدبُّر ما جاء مقرتناً من اأ�سماء اهلل احل�سنى يف كتابه 

العزيز، يجب اأن نبنيِّ القواعد وال�سروط التي ن�ستطيع من خاللها معرفة 

االأ�سماء احل�سنى.. وذلك اأن العلماء الذين اأح�سوا اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

مل يتفقوا عليها جميعاً، بل اأثبت بع�سهم اأ�سماء اأ�سقطها اآخرون.
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الدكتور  االأ�ستاذ  اأ�سلها  التي  القواعد  اعتمدت  الدرا�سة،  هذه  ويف 

اهلل  »اأ�سماء  القيِّمة  درا�سته  يف  الر�سواين  عبدالرازق  حممد  ال�سيخ 

لي�س  ما  ونفي  احل�سنى،  االأ�سماء  وال�سنَّة« حل�سر  الكتاب  يف  احل�سنى 

منها، وهذه القواعد هي:

1 ـ ثبوت اال�سم يف كتاب اهلل اأو ال�سنَّة ال�سحيحة.

نزل بها كتاب 
ُ
2 ـ اأن يكون اال�سم َعلَماً وفق قواعد اللغة العربية التي اأ

اهلل عز وجل، وتتحقق الَعلََميَّة ب�سروط خم�سة:

اأ ـ االألف والالم: {ڃ  چ      چ    چ} )ي�س(.

ب ـ التنوين: {ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   

ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ} )�سباأ(.

جــ  دخول حرف اجلر: {ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ} )الفرقان(.

د ـ ياء النداء: »يا حي يا قيوم« )اأبو داوود : االألباين(.

ڌ    {ڍ  ڌ   عليه..  حمموالً  اإليه  م�سنداً  املعنى  يكون  ـ  هـ 

ڎ  ڎ} )الفرقان(.

3 ـ غري مقيَّد بزمٍن معنٍي اأو فئة معيَّنة )يكون مطلقاً(.

ى(. 4 ـ اأن يدلَّ على �سفة )اأي ا�سم على م�سمَّ
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5 ـ اأن يكون يف غاية اجلمال والكمال والـُح�سن.

يف  وردت  التي  احل�سنى  االأ�سماء  تكون  القواعد  هذه  اعتماد  وبعد 

كتاب اهلل عز وجل هي:

5 - ال�سالم4 - القدو�س3 - امللك2 - الرحيم1 - الرحمن

10 - املتكرب9 - اجلبار8 - العزيز7 - املهيمن6 - املوؤمن

15 - االآخر14 - االأول13 - الـُم�سوِّر12 - البارئ11 - اخلالق

20 - املوىل19 - الب�سري18 - ال�سميع17 - الباطن16 - الظاهر

25 - اخلبري24 - اللطيف23 - القدير22 - العفّو21 - الن�سري

30 - احلق29 - القّهار28 - الواحد27 - املتعال26 - الكبري

35 - القّيوم34 - احلي33 - املتني32 - القوي31 - املبني

40 - الوا�سع39 - احلليم38 - ال�سكور37 - العظيم36 - العلي

45 - الكرمي44 - الغني43 - احلكيم42 - التواب41 - العليم

50 - الغفور49 - املجيب48 - القريب47 - ال�سمد46 - االأحد

55 - املجيد54 - احلفيظ53 - احلميد52 - الويل51 - الودود

60 - القاهر59 - املقتدر58 - املليك57 - ال�سهيد56 - الفتاح

65 - الرزاق64 - املالك63 - اخلاّلق62 - القادر61 - ال�ساكر

70 - االأكرم69 - الـُمقيت68 - احل�سيب67 - الرقيب66 - الوكيل
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بع�س هذه االأ�سماء احل�سنى ورد مّرة واحدة يف كتاب اهلل عز وجل، 

اقرتن  وبع�سها  واحد،  باإ�سم  اقرتن  وبع�سها  اآخر،  ا�سم  باأي  يقرتن  ومل 

باأكرث من ذلك.. وحيث اأن الغاية من هذا البحث بيان الكمال واجلمال 

واحلكمة من اقرتان االأ�سماء احل�سنى، لذا �سوف نقت�سر على ما اقرتن 

من االأ�سماء احل�سنى، مع البيان اللغوي واأقوال علماء التف�سري...

واالأ�سماء احل�سنى التي اقرتنت باإ�سم واحد هي:

املوىل الن�سري الروؤوف الرحيم  الرحمن الرحيم 

احلميد املجيد اللطيف اخلبري  االإله الواحد 

احلي القيوم الكبري املتعال   اخلبري الب�سري 

ال�ساكر العليم الويل احلميد   الرحيم الودود 

ال�سكور احلليم القريب املجيب   القوي العزيز 

املليك املقتدر الفتاح العليم   الرب الرحيم 

اخلاّلق العليم

التي وردت يف كتاب اهلل عز جل، اقرتنت  وبقية االأ�سماء احل�سنى 

االأ�سماء  من  اقرتن  فيما  املالحظات  بع�س  نذكر  وهنا  ا�سم،  من  باأكرث 

احل�سنى..

االأ�سماء التي اقرتنت ببع�سها اأتت مرتَّبة، وينبغي املحافظة على هذا 

هو  دائماً  وكان  فقط،  بـ»الرحيم«  اقرتن  »الرحمن«  اأن  الرتتيب، مبعنى 
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)الرحيم  فاأتى يف كتاب اهلل {ڀ  ڀ  ڀ} ومل يرد:  االأول  اال�سم 

الرحمن(، لذا وجب االلتزام بهذا الرتتيب؛ الأنه املراد من اقرتان هذين 

)اخلبري  يــرد:  مل  وكذلك {ٺ  ٿ     ٿ}  وجــل،  عز  اال�سمني هلل 

اللطيف(، و{ڳ  ڱ   ڱ}، مل يرد )العزيز القوي(، و{ٹ  ڤ  

و{ۇئ     و{ک    ک  ک}،  و{ۇ   ۆ     ۆ}،  ڤ}، 

ۇئ     ۆئ}، و{ڑ    ک   ک}، و{     ے         ۓ   ۓ}.

وجماالً  جديداً  كماالً  تعطي  املقرتنة..  االأ�سماء  جميع  يف  وهكذا 

جديداً  نتيجة االقرتان بني ا�سمني من االأ�سماء احل�سنى.. 

اأ�سماء اهلل  من  ا�سمني  اأكرث من  فيها  ورد  التي  االآيــات  اإىل  ون�سري 

احل�سنى... وهي االآية الثالثة من �سورة احلديد:

{ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی}.

واالآيات من �سورة احل�سر:

{ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ       
ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      

ۈئ       ېئ   ېئ}. 
واالآيات من �سورة اجلمعة: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  

ڀ  ڀ    ڀ     ڀ }.
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فنا اهلل عز وجل ببع�س اأ�سمائه احل�سنى، ومعظم  يف هذه االآيات، يعرِّ

االأ�سماء الواردة يف هذه االآيات مل ترد يف غريها من اآيات الكتاب، فينبغي اأن 

نوؤمن بهذه االأ�سماء، ونعرف معناها، فاهلل عز وجل هو االأول الذي ال �سيء 

قبله، واهلل عز وجل هو االآخر الذي ال �سيء بعده، واهلل عز وجل هو الظاهر 

فال �سيء فوقه، واهلل عز وجل هو الباطن فال �سيء دونه... واهلل عز وجل 

هو امللك.. واهلل عز وجل هو القدو�س، واهلل عز وجل هو ال�سالم.. واهلل عز 

وجل هو املوؤمن، واهلل عز وجل هو املهيمن، واهلل عز وجل هو املتكرب، واهلل 

عز وجل هو اخلالق، واهلل عز وجل هو البارئ، واهلل عز وجل هو امل�سوِّر... 

وال جتد معظم هذه االأ�سماء يف اآية اأخرى من كتاب اهلل عز وجل.

اال�سم  ورود  مــرات  عدد  اإح�ساء  طريقة  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  وينبغي  

بكل  ا�سم اهلل  به  ورد  الــذي  العدد  الدرا�سة هي  كتاب اهلل يف هذه  يف 

ت�سريفاته، فا�سم اهلل (العليم).. اأح�سينا مرات وروده يف كتاب اهلل حيث 

ورد »العليم«، »عليم«، »عليماً«، »لعليم«.

و»اخلبري« »خبري«، »خبرياً«  »حكيماً«،  »احلكيم«، »حكيم«،  وهكذا 

و»خلبري«.

وبهذه الطريقة يف االإح�ساء كان ا�سم اهلل )العليم( هو اأكرث االأ�سماء 

وروداً يف كتاب اهلل، حيث ورد مئة واأربعاً وخم�سني )154( مرة، واقرتن 

ال�سميع،  قبله:  بع�سها  اأتــى  احل�سنى،  االأ�سماء  من  ا�سماً  ع�سر  باأحد 

احلكيم، العزيز، ال�ساكر، احلفيظ، الفتاح، الوا�سع، اخلالَّق، واأتى بع�سها 

بعده اخلبري، احلليم، القدير، احلكيم.

وعند اإح�ساء ما اقرتن من االأ�سماء احل�سني يف كتاب اهلل فاإن اأكرث 
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االأ�سماء املقرتنة وروداً هما )الغفور الرحيم( حيث اقرتن هذان اال�سمان 

اإحدى و�سبعني )71( مرة ثم )العزيز احلكيم( �سبعاً واأربعني )47( مرة، 

ثم )العليم احلكيم( ت�سعاً وع�سرين )29( مرة ثم )العزيز الرحيم( ثالث 

ع�سرة )13( مرة... ف�سبحانه الذي جعل اأكرث اأ�سمائه املقرتنة وروداً يف 

القراآن )الغفور الرحيم(.

و»العزيز« دائماً يكون اأوالً عدا مع القوي فقد اأتى بعده، فهو �سبحانه 

)القوي العزيز(.

الدرا�سة،  االأ�سماء احل�سنى يف هذه  اقرتن من  ما  ورود  ترتيب  اأما 

فقد بداأنا مبا بداأ اهلل به.. فاأول ا�سم من االأ�سماء احل�سنى ورد يف كتاب 

)الرحمن الرحيم(،  )الرحمن(، واقرتن به الرحيم...  اهلل عز وجل هو 

يف اأول اآية من �سورة الفاحتة {ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ}.. فبداأت الدرا�سة 

بـ)الرحمن الرحيم(.

ثم رتبنا االأ�سماء احل�سنى وفق الرتتيب الهجائي لال�سم االأول، ونذكر 

اإىل  الو�سول  القارئ  اأراد  فاإذا  االأ�سماء احل�سنى..  به من  كل ما اقرتن 

اأوردنا كل ما  االأول. فمثاًل  الهجائي لال�سم  الرتتيب  اتباع  اال�سم، عليه 

اقرتن مع العزيز، ثم ذكر العزيز اأي�ساً مع القوي عندما كان ثانيا.

من  با�سمني  اآية  ختم  اإذا  وجل  عز  اهلل  اأن  اإىل  التنبيه  ينبغي  كما 

وياأتي  االآيــة،  ملو�سوع  املنا�سبني  اال�سمني  يذكر  فاإنه  احل�سنى،  اأ�سمائه 

قوله  كما يف  الكرمية..  االآيــة  وجل يف  عز  ذكــره  ما  لينا�سب  ترتيبهما 

عز وجل: {ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ   
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ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ}، فهو �سبحانه عز فحكم، فاأمر بقطع اليد.. 
اأدركنا �سبب ورود اال�سمني يف نهايتها  وهكذا لو تدبرنا مو�سوع االآية، 

وعلة ترتيبهما.

وال �سك اأن االآيات التي تنتهي بـ{ۓ  ۓ    } تختلف عن االآيات 

التي تنتهي بـ{ژ  ڑ      }.

يف  اأ�سواء  هي:  الدرا�سة  هذه  يف  اعتمدت  التي  التف�سري  كتب  اإن 

تف�سري القراآن بالقراآن لل�سنقيطي، وتف�سري ال�سعدي، وتف�سري الطربي. 

وكتب اللغة التي ا�ستخدمت هي: ل�سان العرب، وتاج العرو�س.

بعد هذا املدخل املخت�سر للدرا�سة، يجب التنبيه اإىل احتمال ورود 

خطاأ يف مكان ما يف هذه الدرا�سة، لذا فاإن الكاتب يرتاجع عن اأي خطاأ 

اإح�سائها، فاإن منهجه ما جاء يف كتاب اهلل و�سنة  اأو  يف عدد االأ�سماء 

الر�سول  ال�سحيحة.

اهلَل اأ�ساأل اأن يتقبَّل هذا العمل، ويجعله خال�ساً لوجهه، واأن يجزي 

خرياً من كان �سبباً يف بداأ هذا البحث، ومن اأعان على اإمتامه، واأن ينفع 

به العبد الفقري بعد موته.

واحلمد هلل رب العاملني

اأمري علي احلداد

الكويت

رم�سان 1434هـ / اأغ�سط�س 2013م

www.prof-alhadad.com
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الرحمن الرحيم

با�ستثناء الب�سملة يف بدايات ال�سور، عدا الفاحتة، ورد ا�سم اهلل 

العزيز،  اهلل  كتاب  من  مو�سعاً   )57( وخم�سني  �سبعة  يف  )الرحمن( 

)للرحمن(،  مــرات   )9( وت�سع  )الرحمن(،  مرة   )45( واأربعني  خم�ساً 

وثالث )3( مرات )بالرحمن(، و�سورة مرمي ورد فيها ا�سم )الرحمن(... 

�ست ع�سرة )16( مرة.

اقرتن )الرحمن( بـ)الرحيم( يف �ستة )6( موا�سع.. ومل يقرتن بغريه 

من االأ�سماء احل�سنى، وكان دائماً االأول من اال�سمني {ڀ  ڀ  ڀ}، 

لذا وجب االلتزام بهذا الرتتيب.

الآيات التي ورد فيها )الرحمن الرحيم(:

{ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ} )الفاحتة(.

{ڀ  ڀ  ڀ} )الفاحتة(،

{ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب} )البقرة(.

{ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے } )النمل(،

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ } )ف�سلت(.

ھ   ہ   ہہ    ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   {ڱ  

ھ  ھ } )احل�سر(.
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يف التف�سري:

على  مبني  الرحمة،  من  م�ستق  )الرحمن(  اأن  اإىل  اجلمهور  ذهب 

املبالغة، ومعناه رحمة ال نظري له فيها، ولهذا ال يُـثـنَّى وال يجمع.

قال ال�سيخ ابن عثيمني: )الرحمن( ذو الرحمة الوا�سعة الأن )فعالن( 

يف اللغة تدل على ال�سعة واالمتالء.

يف اللغة:

)الرحمن(

يقال  اأن  يجوز  وال  الرحمة،  يف  بعدها  غاية   ال  التي  الرحمة  ذو 

)رحمن( اإال هلل عز وجل، و)َفْعالن( من اأبنية ما يبالغ يف و�سفه بالرحمة، 

و)رحمن( اأبلغ من )رحيم(.

 )الرحيم(

ورد )الرحيم( مئة وثالث ع�سرة )113( مرة يف كتاب اهلل العزيز..

اقرتن بـ)الغفور( اإحدى و�سبعني )71( مرة: )الغفور الرحيم(.

وهما اأكرث االأ�سماء املقرتنة وروداً يف كتاب اهلل:

واقرتن بـ)العزيز( ثالث ع�سرة )13( مرة: )العزيز الرحيم(.

واقرتن بـ)التواب( ت�سع )9( مرات: )التواب الرحيم(.

واقرتن بـ)الروؤوف( ثمان )8( مرات: )الروؤوف الرحيم(.

واقرتن بـ)الرحمن( �ست )6( مرات: )الرحمن الرحيم(.

واقرتن بـ)الرب( مرة واحدة: )رب رحيم(.
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واقرتن بـ)الرب( مرة واحدة: )الرب الرحيم(.

واقرتن بـ)الودود( مرة واحدة: )رحيم ودود(

وورد منفرداً ثالث مرات )رحيمًا(.

ومن االآيات التي ورد فيها ا�سم اهلل (الرحيم):

جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت   يب    ىب   {مب  

مث ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس} )االأنعام(.

{ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب} )البقرة(.

{ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث} )النور(.

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} )ي�س(.

{ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ} )الطور(.

{ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ} )هود(.

يالحظ اأن )الرحيم( ياأتي معظم االأحيان ثانياً، وي�سبقه اال�سم الذي 

يقرتن به... )الغفور الرحيم(، )العزيز الرحيم(، )التواب الرحيم(، )روؤوف 

رحيم(، )الرحمن الرحيم(، )رب رحيم(، )الرب الرحيم(.

وا�ستثنى من ذلك )الرحيم الغفور( و)الرحيم الودود(.

فعيل  وبناء  )راحــم(،  اأي  فاعل  مبعنى  فعيل  وزن  على  )الــرحــيــم(: 

للمبالغة، و)الرحمة( الرقة والتعطف واملرحمة مثله.
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)الرحمن الرحيم(:

وتعاىل..  �سبحانه  اهلل  كمال  مزيد  لبيان  اال�سمني  اقــرتان  جاء 

فوق على ما يدل عليه كمال كل ا�سم منفرداً.. يقول ابن القيم: )واأما 

اجلمع بني »الرحمن« و»الرحيم« ففيه معنى: هو اأح�سن من املعنيني 

�سبحانه،  به  القائمة  ال�سفة  دال على  »الرحمن«  اأن  وهو  منفردين، 

والثاين  للو�سف،  االأول  فكان  باملرحوم،  تعلقها  على  دال  والرحيم 

للفعل، فاالأول دال على اأن الرحمة �سفته، والثاين دال على اأنه يرحم 

)1(
خلقه برحمته(.

لالإخبار عن رحمة  )الرحمن الرحيم(  اال�سمني  وفائدة اجلمع بني 

)2(
عاجلة واآجلة وخا�سة وعامة.

: جيء بالرحيم بعد ا�ستغراق الرحمن معنى الرحمة 
)3(

قال الفارابي

لتخ�سي�س املوؤمنني به.. {جث  مث  ىث  يث} )االأحزاب(.

فاملوؤمنون.. يتعلقون يف االآخرة برحمة اهلل.. فقد اخت�سهم الرحمن 

برحمة ال حدود لها.. وتف�سل عليهم الرحيم برحمة خا�سة بهم.. ف�سوف 

يدخلون اجلنة يف االآخرة بف�سل من )الرحمن الرحيم(.

اآخر  يف  وخا�سة  الرحيم(  )الرحمن  بدعاء  العبد  يتعلق  اأن  وينبغي 

ويقبل  )الرحمن الرحيم(  بـ  اإال وهو يح�سن الظن  اأجله  ياأتيه  عمره فال 

على اهلل راجياً رحمته �سبحانه فهو )الرحمن الرحيم(.

)1( بدائع الفرائد 204/1.

)2( اأ�سماء اهلل احل�سنى.

)3( ل�سان العرب، ابن منظور )مادة رحم( 331/12 - 330.
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اإله واحد

ورد ا�سم )االإله( هلل عز وجل يف اآيات كثرية من كتاب اهلل عز وجل 

واقرتن االإ�سمان )اإله واحد( يف اإحدى ع�سرة اآية )11( من كتاب اهلل هي:

{ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب} )البقرة(.

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک} )الن�ساء(.

ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   {ژ  

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  
ہ} )املائدة(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      
ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ } )االأنعام(.

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   {ى  

ۈئ  ۈئ} )اإبراهيم(.



22

اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

{گ  گ            گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ں} )النحل(.

{ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې ىى  ائ  ائ  ەئ} 

)النحل(.

يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث مث    ىث     }

يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس } )الكهف(.

{ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱں   ں  ڻ    ڻ  

ڻ } )االأنبياء(.
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   {ڇ  

 { گ  گ   گ    کک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ  
)احلج(.

{چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ } )ف�سلت(.

يف التف�سري:

يقول ال�سعدي: )يخرب تعاىل اأنه »اإله واحد« متوحد منفرد يف ذاته 

اأنواع  بجميع  ويعبد  يوؤله  اأن  امل�ستحق  فهو  واأفعاله..  و�سفاته  واأ�سمائه 

العبادة وال ي�سرك به اأحد من خلقه...(.

لو تدبرنا االآيات التي اقرتن فيها هذا اال�سمان من االأ�سماء احل�سنى.. 
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لتبني لنا اأنه يف اأربع اآيات يبني اهلل عز وجل اأنه )واحد( مقابل من يقول 

)ثالث ثالثة( اأو )اآلهة اأخرى(. ويف اأربع اآيات اأخرى يبني اهلل عز وجل 

ب�سيغة احل�سر )اإمنا هو اإله واحد(. ويف ثالث اآيات يذكر وحدانيته اأنها 

�سفته االأوىل �سبحانه.

يف اللغة:

»اإله« ياأله اإذا حتري يف ذات الرب عز وجل. وقالوا اأ�سل »اإله« واله 

فقلبت الواو همزة اأي اأن اخللق يولهون اإليه يف حوائجهم وي�سرعون اإليه 

فيما ي�سيبهم ويفزعون اإليه فيما ينوبهم، كما يوله كل طفل اإىل اأمه.

وقيل »األه« عبد.. »اإله« معبود.. وجمعه اآلهة..

وبنيَّ اهلل وحدانيته باالأدلة العقلية والكونية يف اآيات كثرية من كتابه 

عز وجل.

فائدة اقرتان ا�سم اهلل )اإله( با�سم اهلل )واحد(.

ال �سك اأن اقرتان اال�سمني يبني اأهمية توحيد االألوهية هلل عز وجل 

فهي الغاية التي اأر�سلت من اأجلها الر�سل واأنزلت لتحقيقها الكتب: { ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ } 
)االأنبياء( فهي دعوة الر�سل جميعاً.

)اإلهًا  العبد  اأن يعبد  القيامة  النجاة من عذاب جهنم يوم  اإن �سبيل 

واحــدًا( هو اهلل عز وجل من حقق ذلك جنا من العذاب ومن اأ�سرك به 

خلد يف نار جهنم اأبداً... ن�ساأل اهلل العافية.
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الرّب الرحيم

{ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ} )الطور(.

واقرتن  اهلل،  كتاب  واحــدة يف  مرة  وجل  )البَـــّر( هلل عز  ا�سم  ورد 

( ا�سم فاعل للمو�سوف بالرب، مثل »الباّر«، ولكن »الباّر«  بـ)الرحيم(، و)الرَبّ

الوا�سع  ( يف حق اهلل عز وجل هو  ــرَبّ و)ال االأ�سماء احل�سنى،  لي�س من 

االإح�سان والرحمة، فمن )ِبّره( �سبحانه بعباده اأن جزاهم على دعائهم 

يف الدنيا اأن وقاهم العذاب يوم القيامة، واأدخلهم اجلنة برحمته.. فهو 

{ۇئ    ۇئ     ۆئ}.

(.. ال�سدق.. والطاعة.. والقبول.. ومن معاين )الرِبّ

)الرحيم( �سبق بيانه.

يف التف�سري:

فقولهم: {ى  ى  ائ  ائ    اهلل:  ابــن عثيمني رحمه  ال�سيخ  يذكر 

وبر  وال�سيام،  واحلج،  وال�سدقة،  كال�سالة،  العبادة  ي�سمل دعاء  ەئەئ} 
�ساألت  فلو  عبادة،  هو  كان  واإن  دعــاء،  هذا  كل  االأرحــام،  و�سلة  الوالدين 

الداعي ملاذا تعبد اهلل، ولو �ساألت العابد ملاذا تعبد اهلل؟ لقال: اأرجو رحمته 

واأخاف عذابه، فتكون هذه العبادة مبعنى الدعاء، كذلك ندعوه دعاء م�ساألة، 

ال ي�ساألون غري اهلل وال يلجئون اإال اإىل اهلل، الأنهم يعلمون اأنهم مفتقرون 

اإليه، واأنه هو القادر على كل �سيء {وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ} )الرب( مبعنى 



اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

25

االأبنية،  للمكان اخلايل من  الربيِّة،  ذلك  والرحمة، ومن  االإح�سان  الوا�سع 

ذو  اأي  )الرحيم(  واجلــود  والعطاء  االإح�سان  وا�سع  وعال  جل  اأنه  فاملعنى 

الرحمة البالغة، يرحم بها من ي�ساء من عباده تبارك وتعاىل.

اأخرج عبدالرزاق وابن اأبي �سيبة وابن املنذر وابن اأبي حامت والبيهقي يف 

�سعب االإميان عن عائ�سة اأنها قراأت هذه االآية {ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ} فقالت: اللهم 
منَّ علينا وقنا عذاب ال�سموم اإنك اأنت الرب الرحيم وذلك يف ال�سالة.

ويف اللغة:

�سل الكلمة وماّدتهاـ  )ب ر ر(ـ  مو�سوعة )خلالف البحر(، وتُ�سّور منه 
َ
اأ

التو�ّسع، فا�ستُّق منه الرِبّ اأي التو�ّسع يف فعل اخلري. وين�سب ذلك تارة اإىل 

اهلل تعاىل يف نحو {وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ}، واإىل العبد تارة، فيقال: بّر 

ي تو�ّسع يف طاعته. فِمَن اهلل تعاىل الثواب ومن العبد الطاعة. 
َ
العبُد رّبه، اأ

وذلك �سربان: �سرب يف االعتقاد، و�سرب يف االأعمال. وقد ا�ستمل عليهما 

نه 
َ
اأ روى  ما  هذا  )وعلى  االآيــة  {ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ}  تعاىل  قولُه 

| �سئل عن الرّب فتال هذه االآية( فاإن االآية مت�سّمنة لالعتقاد، والأعمال 
اإليهما. وي�ستعمل  ع يف االإح�سان  الفرائ�س، والنَّوافل. وِبّر الوالدين: التَّو�سُّ

الرِبّ يف ال�سدق لكونه بع�س اخلري. ويقال: بّر يف قوله، ويف ميينه، وَحّج 

بلغ 
َ
مربوُر: مقبول. وجمع الباّر اأبرار. وخ�ّس املالئكة بالرَبَرة من حيث اإِنَّه اأ

نَّ َعْدالً 
َ
بلغ من باّر؛ كما اأ

َ
، وبرٌّ اأ برار جمع بَاٍرّ

َ
برار؛ فاإِنه جمع بَّر. واالأ

َ
من االأ

بلغ من عادل.
َ
اأ
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اإن املتدبر لهذه االآيات يتبني له اأن اهلل عزوجل ذكر منَّته على عباده 

االأوىل..  احلال  لهم...  حالني  بني  ال�سموم  عذاب  من  بالنجاة  املوؤمنني 

{ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ}... والثانية: {ى  ى  ائ  ائ   

عذاب  من  خوف  والظاهرة...  الباطنة  اأحوالهم  تبني  وهذه  ەئەئ}... 
اهلل... ترجموه اإىل اإخال�س يف العبادة... فنالوا من اهلل عزوجل اأن َمّن 

عليهم بوقايتهم من العذاب.

( با�سم اهلل )الرحيم( يبعث يف  )الرَبّ الرحيم(: اإن اقرتان ا�سم اهلل )الرَبّ

العبد الطماأنينة اأن طاعاته يف الدنيا لن تذهب �سدى الأن )الرب( �سبحانه.. 

وا�سع االإح�سان �سادق الوعد كثري العطاء... ومع ذلك )رحيم(... بل رحمته 

اأعظم  املوؤمن  عبده  �سيثيب  الرحيم(  )الرب  اأن  �سك  فال  عذابه...  ت�سبق 

الثواب باأن ي�سبغ عليه ر�ساه ويدخله اجلنة..



اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

27

التواب احلكيم

)11( مــرة، اقرتن  اإحــدى ع�سرة  )الــتــواب(.. ورد يف كتاب اهلل عز وجل 

بـ)الرحيم( ت�سع )9( مرات، وبـ)احلكيم( مرة واحدة، واأتى منفرداً مرة واحدة.

وت�سعني  اإحــدى  وجــل  عز  اهلل  كتاب  يف  )احلكيم(  اهلل  ا�سم  وورد 

واأربعني )47( مرة، وبـ)العليم( �ستاً  بـ)العزيز( �سبعاً  )91( مرة، واقرتن 

وثالثني )36( مرة )ت�سعاً وع�سرين عليم حكيم، و�سبع مرات حكيم عليم(، 

وبـ)احلميد(،  وبـ)التواب(،  وبـ)الوا�سع(،  مــرات،   )4( اأربــع  وبـ)اخلبري( 

وبـ)العلي( مرة واحدة لكل ا�سم من هذه االأ�سماء احل�سنى.

واالآية التي اقرتن بها )التواب( بـ)احلكيم( هي...:

{مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت} )النور(.

يف بيان حكم اهلل يف املتالِعننَْي...

)التوبة(: الرجوع من الذنب والتوب مثله... ويف حق اهلل عز وجل 

قبول العبد اإذا رجع عن الذنب واأقبل على اهلل.

)التواب(: يف حق اهلل.. كثري قبول توبة العبد.. وباب التوبة مفتوح 

للعبد مهما كان الذنب.. واإن كان كفراً باهلل.. حتى يغرغر وتبداأ روحه 

باخلروج من بدنه.

يــدل عليه  ال�سرط حمــذوف  )وجـــواب  الــ�ــســعــدي:  جـــاء يف تف�سري 

�سياق الكالم اأي: الأحل باأحد املتالِعننَي الكاذب منهما ما دعا به على 
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بيان  مع  لهم  �سرع  فيما  عباده حكيم  ي�سرت  �سبحانه  ولكنه  نف�سه...(، 

فظاعة هذا االأمر...

ويف )الظالل(: وقد يقول قائل: األي�س اهلل �سبحانه يعلم اأن هذه احلالة 

اإال بعد  قد تعرت�س الت�سريع العام للقذف؛ فلماذا مل ينزل اهلل اال�ستثناء 

ذلك املوقف املحرج؟

واجلواب: بلى اإنه �سبحانه يعلم. ولكن حكمته تقت�سي اأن ينزل الت�سريع 

عند ال�سعور باحلاجة اإليه، فت�ستقبله نفو�س النا�س باللهفة اإليه، واإدراك ما 

فيه من حكمة ورحمة. ومن ثم عقب بقوله: {مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

خب  مب  ىب   يب  جت}.
ونقف قلياًل اأمام هذه الواقعة، فهذا حكم ينزل بعقوبة القذف، في�سق 

على هذه النفو�س. ي�سق عليها حتى لي�ساأل �سعد ابن عباده ر�سول اهلل 

اأنها  ال�سوؤال وهو م�ستيقن  يا ر�سول اهلل؟ ي�ساأل هذا  اأنزلت  اأهكذا   |
هكذا اأنزلت. ولكنه يعرب بهذا ال�سوؤال عن امل�سقة التي يجدها يف نف�سه 

من اخل�سوع لهذا احلكم يف حالة معينة يف فرا�سه، وهو يعرب عن مرارة 

اأنها حلق، واأنها من  هذا الت�سور بقوله: واهلل يا ر�سول اهلل اإين الأعلم 

اهلل؛ ولكني قد تعجبت اأين لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل مل يكن يل 

اأن اأهيجه وال اأحركه حتى اآتي باأربعة �سهداء؟ فواهلل اإين ال اآتي بهم حتى 

يكون قد ق�سى حاجته!

وما يلبث هذا الت�سور املرير الذي ال يطيقه �سعد بن عباده يف خياله. 

ما يلبث اأن يتحقق.. فهذا رجل يرى بعينيه وي�سمع باأذنيه، ولكنه يجد نف�سه 
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منطق  ويغلب  وراثاته،  ويغلب  م�ساعره،  فيغلب  القراآن؛  بحاجز  حمجوزاً 

البيئة العربية العنيف العميق؛ ويكبح غليان دمه، وفوران �سعوره، واندفاع 

اأع�سابه.. ويربط على هذا كله يف انتظار حكم اهلل وحكم ر�سول اهلل | 

وهو جهد �ساق مرهق؛ ولكن الرتبية االإ�سالمية اأعدت النفو�س الحتماله كي 

ال يكون حكٌم اإال اهلل، يف ذات االأنف�س ويف �سوؤون احلياة.

اإن اقرتان ا�سم اهلل )التواب( با�سم اهلل )احلكيم( فيه حث للموؤمنني 

على الثقة باأحكام اهلل عز وجل باأن جعل باب التوبة مفتوحاً.

هذا االقرتان يذلل للع�ساة �سبيل الرجوع اإىل اهلل وال�سدق معه �سبحانه، 

ويقوم م�سلكهم مع اهلل عز وجل مع الثقة التامة مبا ينزل من اأحكام اهلل 

يف كل �سيء.
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التواب الرحيم

اقرتن ا�سم اهلل )التواب( با�سم اهلل )الرحيم( يف ت�سع اآيات من كتاب 

اهلل عزوجل... واالآيات هي...

{ی  ی  جئ  حئ  مئ ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب} )البقرة(.

{ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  
ہ  ہ      ہ} )البقرة(.

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   {ٺ  

ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ } )البقرة(.

ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   {ۇ  

ۉ  ۉ} )البقرة(.

{ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ} )التوبة(.

ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ} )التوبة(.
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ڦ   ڦ   ڦ       ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   {ٹ  

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ} )الن�ساء(.

ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ        ۀ   ۀ   ڻ   {ڻ  

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ} )الن�ساء(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  
ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ} )احلجرات(.

ومما ورد يف كتب التف�سري:

{ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ} مبالغ يف قبول التوبة، واإفا�سة الرحمة، حيث 

جعل التائب كَمن ال ذنب له، ومل يخ�س تائباً دون تائب، بل يعم اجلميع، 

واإن كرثت ذنوبه.

التائبني،  توبة  قبول  �ساأنه  من  اأي:  {  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ} 
واملتف�سل عليهم بجوده واإح�سانه.

وعن ابن عمر: كنا نَُعّد لر�سول اهلل | يف املجل�س الواحد مائة مرة. 

»رب اغفر يل، وتب علّي، اإنك اأنت التّواب الرحيم« )�سحيح، االألباين(. 

لقوله  تاأكيد  ۋ}  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   {ۆ     وتعاىل:  �سبحانه  وقوله 

�سبحانه وتعاىل: {ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ} وتب�سري لهم 

باأن اهلل هو التواب الرحيم.
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واملق�سود ترغيب من مل يتب يف التوبة، وترغيب كل الع�ساة يف الطاعة 

فب�سر اهلل تعاىل هوؤالء التائبني بقبول توبتهم و�سدقاتهم.

ثم زاده تاأكيداً بقوله: {ۈ  ۈ  ٴۇ}.

والتوبة مرحلتان: توفيق من اهلل للعبد، اأن يتوب، وقبول من اهلل لتوبة 

العبد... »ومن تاب تاب اهلل عليه« )م�سلم(.

املتف�سل  اأنــه  يعني  فاإنه  )الرحيم(  قوله  »واأمــا  الــطــربي..  يقول 

عليه مع التوبة بالرحمة ورحمته اإياه اإقالة عرثته و�سفحه عن عقوبة 

)1(
جرمه«.

قال اأبو ال�سعود: )ويف اجلمع بني اال�سمني وعد بليغ للتائب باالإح�سان 

)2(
مع العفو والغفران(.

اإىل  فيه حتبب  (الرحيم)  اهلل  با�سم  (التواب)  اهلل  ا�سم  اقرتان  اإن 

العباد.. وترفق بهم وخا�سة املذنبني منهم.. وفتُح باٍب للم�سرفني لالإقبال 

على من �سفته اأنه كثري التوبة مهما عظمت الذنوب اأو كرثت.. وتوبته على 

عباده مقرونة بالرحمة... فهلم اأيها املذنبون اإىل باب (التواب الرحيم).. 

لو كان (تّواباً) فقط لكفى.. ولو كان رحيماً فقط لكفى.. ولكنه يدعونا 

للرجوع اإليه راغبني اإليه الأنه (التواب الرحيم).

)1( جامع البيان )195/1(.

)2( اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي )92/1(.
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احلق املبني

ورد ا�سم اهلل )احلق( �سبع )7( مرات يف كتاب اهلل، واقرتن بـ)امللك( 

مرتني، وبـ)املبني( مرة واحدة، وانفرد يف الباقي.

{ے  ے  ۓ ۓ  ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ} )النور(.

يف التف�سري:

ۆ}  ۆ  {ۇ  هو  اهلل  اأن  العظيم  املوقف  ذلــك  يف  ويعلمون 

فيعلمون انح�سار احلق املبني يف اهلل تعاىل.

ويعلمون يومئذ اأن اهلل هو احلق الذي يبني لهم حقائق ما كان يعدهم 

النفاق الذين كانوا  اأهل  ال�سك عن  الدنيا من العذاب ويزول حينئذ  يف 

فيما كان يعدهم يف الدنيا ميرتون.

و�سف  زيد  بامل�سدر  و�سف  وملا  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  من  {ۇ} 

امل�سدر بـ{ ۆ }. واملبني: ا�سم فاعل من اأبان الذي ي�ستعمل متعدياً 

مبعنى اأظهر على اأ�سل معنى الهمزة املتعدية، وي�ستعمل مبعنى بان، اأي 

ظهر على اعتبار الهمزة زائدة.

ا�سم  لي�س  اإذ  تعاىل فاحل�سر حقيقي  اال�سمى هلل  باملعنى  {ۇ} 

اال�سم  هذا  �ساحب  هو  اهلل  اأن  تعاىل،  اهلل  ذات  به غري  م�سمى  احلق 

كقوله تعاىل { ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ } )مرمي(. وعلى هذا الوجه يجري 

الكالم يف و�سفه تعاىل بـ{ ۆ }.
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ذلك  يتحققون  اأنهم  املبني:  اأن اهلل هو احلق  يعلمون  كونهم  ومعنى 

يومئذ بعلم قطعي ال يقبل اخلفاء وال الرتدد واإن كانوا عاملني ذلك من 

قبل الأن الكالم جار يف موعظة املوؤمنني، ولكن نزل علمهم املحتاج للنظر 

واملعر�س للخفاء والغفلة منزلة عدم العلم.

بي كان ي�سك يف 
ُ
{ ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ } وذلك اأن عبداهلل بن اأ

الدنيا، وكان راأ�س املنافقني فذلك قوله: { ے  ے  ۓ ۓ  ڭ }، 

ويعلم ابن �سلول { ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ } يريد انقطع ال�سك وا�ستيقن، 

حيث ال ينفعه اليقني.

{ۀ  ۀ  ہ  ہ  } يعني من قذف عائ�سة - ر�سي اهلل عنها 

- يوم القيامة {ے} يعني يف االآخرة {  ے  ۓ ۓ  ڭ } ح�سابهم 

العدل ال يظلمهم { ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ }.

{ ۇ  ۇ ۆ } فاأوجز يف ذلك واأ�سبع، وف�سل واأجمل، واأكد وكّرر، 

اإاّل ما هو دونــه يف  ــان  وجــاء مبا مل يقع يف وعيد امل�سركني عبدة االأوث

الفظاعة، وما ذاك اإال الأمر. وعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما: اأنه كان 

بالب�سرة يوم عرفة وكان يُ�ساأل عن تف�سري القراآن، حتى �سئل عن هذه 

االآيات فقال: من اأذنب ذنباً منه قبلت توبته اإاّل من خا�س يف اأمر عائ�سة، 

اأ اهلل تعاىل اأربعة باأربعة:  وهذه منه مبالغة وتعظيم الأمر االإفك. ولقد برَّ

براأ يو�سف بل�سان ال�ساهد { ڻ  ڻ  ۀ      ۀ } (يو�سف: 26). 

وبّراأ مرمي  بثوبه.  الذي ذهب  اليهود فيه باحلجر  وبراأ مو�سى من قول 

اأ عائ�سة بهذه  باإنطاق ولدها حني نادى من حجرها: {اإين عبد اهلل}. وبرَّ
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االآيات العظام يف كتابه املعجز املتلّو على وجه الدهر، مثل هذه التربئة 

بهذه املبالغات، فانظر، كم بينها وبني تربئة اأولئك؟ وما ذاك اإاّل الإظهار 

علّو منزلة ر�سول اهلل |.

ويف اللغة:

والثبات  واملوافقة  املطابقة  احلق  واأ�سل  الباطل..  خالف  )احلــق( 

وعدم الزوال.

)البني(: يف لغة العرب جاء على وجهني:

)الَبني(: الفرقة ويكون )الو�سل(: وهو من االأ�سداد.

و)بان ال�سيء(: يبني بياناً ات�سح فهو )بـّيـن(.

وكذا اأبان ال�سيء فهو )مبني(.

و)البائن(: الظاهر املبني.

)احلق املبني(: احلق الوا�سح الظاهر الذي ال لب�س فيه.

واقرتان اال�سمني )احلق املبني( يقيم احلجة على املرتابني واملمرتين 

واملنافقني الذين ي�سكون يف اهلل ووعد اهلل وقدرة اهلل واجلنة والنار.. كل 

ذلك ينبغي اأن يزول الأن اهلل هو {ۇ ۆ ۆ} الذي اأقام احلجج البيِّنة 

والرباهني ال�ساطعة على وجوده واأفعاله و�سفاته وجزاءه �سبحانه وتعاىل... 

فمن �سك بعد ذلك يف {ۇ ۆ ۆ} فال يلومن اإال نف�سه.
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احلكيم احلميد

ورد ا�سم )احلكيم( هلل عزوجل يف القراآن اإحدى وت�سعني مرة واقرتن 

ب�سبعة اأ�سماء من االأ�سماء احل�سنى هي...

)العزيز( �سبعاً واأربعني مرة، )العليم( �ستاً وثالثني مرة و)اخلبري( اأربع 

مرات، و)الوا�سع( و)التواب( و)العلي( و)احلميد( مرة واحدة لكل ا�سم من 

وثاين االأ�سمني  اأول االإ�سمني اأحياناً  هذه االأ�سماء احل�سنى وياأتي احلكيم 

اأحياناً اأخرى.. ح�سب املعنى ومقت�سى االآية.

واالآية التي اقرتن فيها )احلكيم احلميد( هي قوله �سبحانه:

{ڈ  ڈ  ژ ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ} )ف�سلت(.
يقول ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ:

{ڱ     ں  ں  ڻ} اأي حممود على ما اأ�سدى من النعم التي منها 

عليه  منعم  كل  من  متحقق  احلال  بل�سان  �سبحانه:  وحمده  الكتاب،  تنزيل 

وبل�سان املقال متحقق ممن وفق لذلك.

ولكن ـ مع اأنه حكيم ـ يدعو اإىل كل ُخلُق كرمي، وينهى عن كل ُخلق 

اأكرث النا�س حمرومون االهتداء به، معر�سون عن االإميان والعمل  لئيم، 

ربهم  عبادة  يف  املح�سنون  وهم  وع�سمه،  تعاىل  اهلل  وفقه  من  اإال  به، 

واملح�سنون اإىل اخللق.
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ذي  عند  من  تنزيل  هو  ذكــره:  تعاىل  يقول  {ڱ     ں  ں  ڻ} 

)َحِميٌد(: حممود  فيه م�ساحلهم،  فيما  بتدبري عباده، و�سرفهم  حكمة 

على نعمه عليهم.

اأنزل  وحكمه  حلكمته  اهلل  على  ثناء  احلميد(  )احلكيم  اقــرتان  اإن 

القراآن الذي هو كالمه عز وجل تكلم به حقيقة فال نعمة اأعظم من هذا 

الكتاب وتكفل �سبحانه بحفظه واأر�سل ر�سوله حممداً )|( لبيانه وتالوته 

فال يحتاج اخللق بعد ذلك اإىل �سيء ملعرفة احلق من الباطل والهدى من 

ال�سالل... فاإنه من عند )احلكيم احلميد(.
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احلكيم اخلبري

اهلل.  كتاب  يف  مرة   )45( واأربعني  خم�ساً  )اخلبري(  اهلل  ا�سم  ورد 

واقرتن اأربع )4( مرات بـ)احلكيم(.

{مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب} )االأنعام(.

ەئ     ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې     {ې  

وئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  یی  
ی  ی  جئ  حئ} )االأنعام(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    

ٺ     ٿ  ٿ} )�سباأ(.

{گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں} )هود(.

)احلكيم(: من )احلكمة( اأو )احلكم( وهو على وزن فعيل مبعنى 

)احلكيم(  وهو  املطلق  )احلكم(  وتعاىل  �سبحانه  فله  )حاكم(  فاعل 

ذو احلكمة املطلقة التي تليق بجالله عز وجل، و)احلكمة( معرفة 

اأف�سل االأ�سياء باأف�سل العلوم واإح�سان دقائق ال�سنائع وو�سع االأمور 

يف اأف�سل موا�سعها، و)احلكيم( يكون )حاكماً( اأو )حكيماً( مبا يقرتن 

به من مو�سوع االآية.

)اخلبري(: املطلع على ال�سرائر وال�سمائر وخفايا االأمور العليم بحقائق 

كل �سيء.
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يف التف�سري:

لت اآياته، وبُيِّنت بياناً وا�سحاً  يبنيِّ اهلل عز وجل اأن القراآن كتاب ُف�سِّ

ال لب�س فيه، الأنه من عند )احلكيم اخلبري(، امتالأ باحلكمة يف كل اآية، 

وكل حكم وكل ت�سريع، وذلك الأنه منزل من {ڱ   ں  ں} ال يخفى 

عليه �سيء من �سوؤون خلقه.

ثم قال: {ڱ   ڱ   ڱ} اأي: باالإحكام لالأحكام، {ں  ں} بالتف�سيل 

للحالل واحلرام {ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ}، هذا هو التوحيد الذي اأحكمه.

لت من لدن خبري  كاأنه يقول تعاىل: اأحكمت اآياته من لدن حكيم وُف�سِّ

عامل بكيفيات االأمور.

اإن ال�سفات التي هي الكماالت حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله 

{مئ  ىئ     يئ  جبحب  } اإ�سارة اإىل كمال القدرة، وقوله {خب  مب  

ىب  يب} اإ�سارة اإىل كمال العلم. وقوله {مئ  ىئ} يفيد احل�سر 
�سبحانه  اإال احلق  العلم  وكمال  القدرة  بكمال  اأنه ال مو�سوف  ومعناه 

وعند هذا يظهر اأنه ال كامل اإال هو، وكل من �سواه فهو ناق�س.

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  یی  ی  ی  
جئ  حئ

اأ�سلني:  فيه  وقــرر  اإال  القيامة  البعث يف  اأحــوال  �سبحانه  ذكــَر  ما 

�سيء  بكل  عاملاً  كونه  والثاين:  �سيء،  كل  على  ــادراً  ق كونه  اأحدهما: 

القدرة،  كمال  على  يدل  ېئىئ}  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   {ۆئ   فقوله: 

وقوله: {ىئ  ىئ  یی} يدل على كمال العلم فال جرم لزم 
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من جمموعهما اأن يكون قوله حقاً، واأن يكون حكمه �سدقاً، واأن تكون 

ق�ساياه مرباأة عن اجلور والعبث والباطل.

يكون  اأن  كونه حكيماً  من  واملــراد  قــال: {خب  مب  ىب  يب}  ثم 

اأفعاله، ومن كونه خبرياً، كونه عاملاً بحقائقها من غري ا�ستباه  م�سيباً يف 

ومن غري التبا�س.

ياأت  ومل  اأمــراً  الفعل فاإن من يعلم  العلم الذي يت�سل به  احلكمة هي 

مبا ينا�سب علمه ال يقال له حكيم، فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو 

احلكيم، واخلبري هو الذي يعلم عواقب االأمور وبواطنها فقوله: {حكيم} 

اأي باالنتهاء يعلم ماذا ي�سدر من  اأي يف االبتداء يخلق كما ينبغي وخبري 

املخلوق وما ال ي�سدر اإىل ماذا يكون م�سري كل اأحد فهو حكيم يف االبتداء 

خبري يف االنتهاء.

وال  فيه،  مرية  ال  الــذي  ۇئۆئ}  ۇئ   وئوئ   ەئ     ەئ   {ائ  

القيامة،  يوم  اأي:  {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ}  عبثا  �سيئاً  يقول 

خ�سه بالذكر ـ مع اأنه مالك كل �سيء ـ الأنه تنقطع فيه االأمالك، فال يبقى 

القهار. {ىئ  ىئ  یی  ی  ی   الواحد  اهلل  اإال  َمِلك 

واالإح�سان  ال�سابغة،  والنعمة  التامة،  احلكمة  له  الــذي  حئ}  جئ  
العظيم، والعلم املحيط بال�سرائر والبواطن واخلفايا، ال اإله اإال هو، وال 

رب �سواه.

اإذا كان اإحكام الكتاب وتف�سيله من عند اهلل احلكيم اخلبري، فال ت�ساأل 

بعد هذا، عن عظمته وجالله وا�ستماله على كمال احلكمة، و�سعة الرحمة. 
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واإمنا اأنزل اهلل كتابه لـ {ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ} اأي: الأجل اإخال�س الدين 

كله هلل، واأن ال ي�سرك به اأحد من خلقه.

وحمد نف�سه هنا، على اأن {ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ} ملكاً 

االآخرة،  يف  الأن  ٺٺ}  ڀ   ڀ    {ڀ     بحمده.  فيهم  يت�سرف  وعبيداً، 

يظهر من حمده، والثناء عليه، ما ال يكون يف الدنيا، فاإذا ق�سى اهلل تعاىل 

عدله  وكمال  به،  حكم  ما  كلهم،  واخللق  النا�س  وراأى  كلهم،  اخلالئق  بني 

وق�سطه، وحكمته فيه، حمدوه كلهم على ذلك، حتى اأهل العقاب ما دخلوا 

النار، اإال وقلوبهم ممتلئة من حمده، واأن هذا من جراء اأعمالهم، واأنه عادل 

يف حكمه بعقابهم.

النعيم والثواب، فذلك �سيء قد تواردت به  واأما ظهور حمده يف دار 

االأخبار، وتوافق عليه الدليل ال�سمعي والعقلي، فاإنهم يف اجلنة، يرون من 

، واإدرار خريه، وكرثة بركاته، و�سعة عطاياه، التي مل يبق يف 
ّ

توايل نعم اهلل

قلوب اأهل اجلنة اأمنية، وال اإرادة، اإال وقد اأعطي فوق ما متنى واأراد، بل 

يعطون من اخلري ما مل تتعلق به اأمانيهم، ومل يخطر بقلوبهم.

فما ظنك بحمدهم لربهم يف هذه احلال، مع اأن يف اجلنة ت�سمحل 

عليه،  والثناء  وحمبته   
ّ

اهلل معرفة  عن  تقطع  التي  والقواطع،  العوار�س 

ويكون ذلك اأحب اإىل اأهلها من كل نعيم، واألذ عليهم من كل لذة، ولهذا 

اإذا راأوا اهلل تعاىل، و�سمعوا كالمه عند خطابه لهم، اأذهلهم ذلك عن كل 

نعيم، ويكون الذكر لهم يف اجلنة، كالنََّف�س، متوا�ساًل يف جميع االأوقات، 

اأنه يظهر الأهل اجلنة يف اجلنة كل وقت من  اإىل  اأ�سفت ذلك  اإذا  هذا 
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عظمة ربهم، وجالله، وجماله، و�سعة كماله، ما يوجب لهم كمال احلمد، 

والثناء عليه.

{ی  ی} يف ملكه وتدبريه، احلكيم يف اأمره ونهيه: {جئ} 

املطلع على �سرائر االأمور وخفاياها ولهذا ف�سل علمه بقوله: {ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ} اأي: من مطر، وبذر، وحيوان {ٹ  ڤ  ڤ} من اأنواع النباتات، 
واأ�سناف احليوانات {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ} من االأمالك واالأرزاق واالأقدار 

{ڦ  ڦ  ڄڄ} من املالئكة واالأرواح وغري ذلك.

اإن اقرتان )احلكيم اخلبري( فيه كمال من حكمة اهلل وحكمه وكمال 

من علمه بحقائق االأمور وعواقبها.. وكمال من اجتماع هذين اال�سمني 

وهاتني ال�سفتني هلل عز وجل.. )فاحلكيم اخلبري( هو الذي اأنزل القراآن 

وف�سله.. وهو الذي يق�سي بني اخللق يوم القيامة.. وهو الذي له الثناء 

واملدح يف االأوىل واالآخرة...

اإن القلب ميتالأ خ�سوعاً واإمياناً وخوفاً وثقة باهلل )احلكيم اخلبري( 

�سبحانه وتعاىل.
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احلكيم العليم

ورد ا�سم اهلل )العليم( يف كتاب اهلل عز وجل مئة واأربعاً وخم�سني 

مرة )154(، واقرتن اال�سمان �ستاً وثالثني )36( مرة اأتى )احلكيم( اأوالً، 

)احلكيم العليم( �سبع مرات، واأتى )العليم( اأوالً )العليم احلكيم( ت�سعاً 

وع�سرين )29( مرة.

ومن االآيات التي ورد فيها اال�سمان:

ڭ}  ۓ     ۓ   ے      ھے   ھ  ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   {ہ  

)الزخرف(.

جح}  مج   حج   يث   ىث  جثمث   يت  ىت  {مت  

)الذاريات(.

ٹ     ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ  ٺ   ٺ   {ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ} )االأنعام(.

گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   {ڈ  

ںں   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    

ے}  ھ   ھ   ھ   ھ  ہہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ  

)االأنعام(.
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{ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  } )االأنعام: 139(.

{ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ  ھ  ھ} )احلجر(.

{چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ} )النمل(

كما اأخرب اهلل عز وجل اأن القراآن من لدن )حكيم خبري( هود )1( 

يخرب هنا اأنه من عند )حكيم عليم(... )اآية النمل(.

اأنبيائه وتاأييده  وبقية االآيات تبنّي حكمة اهلل وعلمه يف تعليمه 

لهم باحلجة وحكمته وعلمه يف اأمور ال�سماوات واالأر�س، و�سع كل 

وعلمه  بحكمته  واأنــه  العباد  خري  فيه  ما  و�سرع  يجب  حيث  �سيء 

عز  فهو  احلكمة  يعطي  ملن  ويعلم  القيامة،  يوم  املعاندين  �سيجازي 

وجل )احلكيم اخلبري(.

ويف التف�سري:

{ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ ھے} اأي: األوهيته وحمبته فيهما. 

وهو �سبحانه م�ستو فوق عر�سه، بائن من خلقه، متوحد بجالله، متمجد 

بكماله، {ے     ۓ} الذي اأحكم ما خلقه، واأتقن ما �سرعه، فما خلق 

�سيئاً اإال حلكمة، وال �سرع �سيئاً اإال بحكمة، وحكمه القدري وال�سرعي 

واجلزائي م�ستمل على احلكمة.
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)العليم( بكل �سيء، يعلم ال�سر واأخفى، ال يعزب عنه مثقال ذرة يف 

العامل العلوي وال�سفلي، وال اأ�سغر منها وال اأكرب.  عن قتادة يف قوله: 

{ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھے} قال: يُعبد يف ال�سماء، ويُعبد 

يف االأر�س.

فال  واأم�ساه،  ذلك  قــّدر  الــذي  اهلل  اأي:  جثمث}  يت   ىت     {مت  

عجب يف قدرة اهلل تعاىل {ىث    يث  حج  مج  جح}، اأي: الذي ي�سع 

وا�سكروه  ف�سلموا حلكمه،  علماً  �سيء  كل  و�سع  وقد  موا�سعها،  االأ�سياء 

على نعمته.

{ڇ} اهلل {ڇڍ} حني و�سفوا ما اأحله اهلل باأنه حرام، 

وو�سفوا احلرام باحلالل، فناق�سوا �سرع اهلل وخالفوه، ون�سبوا ذلك اإىل 

اهلل. {ہ    ھ} حيث اأمهل لهم، ومكنهم مما هم فيه. {ھ  } بهم، ال 

تخفى عليه خافية، وهو تعاىل اأعلم بهم ومبا قالوه عليه وافرتوه.

واأما قوله: {ہ    ھ  ھ  }، فاإنه يقول جل ثناوؤه: اإن اهلل يف جمازاتهم 

على و�سفهم الكذب، وقولهم الباطل عليه {ھ}، ويف �سائر تدبريه يف 

خلقه {ھ}، مبا ي�سلحهم، وبغري ذلك من اأمورهم.

)العليم(  ا�سم اهلل  )احلكيم( على  ا�سم اهلل  تقدم فيها  التي  االآيات 

اأحكام  )حكمته( فيما ق�سى و�سرع �سواء من  اأو  )حكم( اهلل  مو�سوعها 

�سرعية اأو اأحكام جزائية.

�سرع احلالل  الذي  هو  العليم(  )احلكيم  اأن  اآمن حقاً  اإذا  فالعبد 
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واحلرام وبنّي االأمر والنهي وما هو مطلوب فعله وتركه... واأنه هو الذي 

يحكم يف االآخرة بني اخللق... يُقبل على اأوامر اهلل دون �سك اأو تردد... 

لي�ستعد للمعاد الذي �سيكون فيه احلكم هلل عزوجل... ويقبل على كتاب 

اهلل موؤمناً بكل ما فيه الأنه من لدن )حكيم عليم(.. �سبحانه..
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احلليم الغفور

ورد ا�سم اهلل )احلليم( يف كتاب اهلل اإحدى ع�سرة )11( مرة واقرتن 

بـ)الغفور( �ست )6( مرات اأتى اأربع مرات بعده )الغفور احلليم( ومرتني 

قبله )احلليم الغفور( وهاتان االآيتان هما...

{گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ } )االإ�سراء(.

{ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   

ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ  ہ } )فاطر(.
)احلليم(: الذي ال يعاجل املذنبني بالعذاب والعقوبة بل يوؤخر ويوؤجل 

مع قدرته عليهم يف جميع االأحوال.. ومن حلمه �سبحانه جعل فرتة التوبة 

احلياة كلها حتى الغرغرة لريجع املذنبون ويتوب العا�سون.

)الغفور(: هو الذي ي�سرت الذنوب فال يعاقب عليها..

ويف التف�سري:

و�سوء  غفلتكم  على  بالعقوبة  يعاجلكم  ال  حني  ۀ}  ۀ   ڻ  {ڻ    

نظركم وجهلكم بالت�سبيح و�سرككم.

اأن تزوال »كراهة اأن تزوال. اأو مينعهما من اأن تزوال: الأن االإم�ساك منه« 

اإنه كان حليماً غفوراً »غري معاجل بالعقوبة« حيث مي�سكها وكانتا جديرتني 

ا لعظم كلمة ال�سرك كما قال: {ۆ  ۆ  ۈ   باأن تهدا هدًّ

ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ} )مرمي(.
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{ڻ    ڻ ۀ  ۀ} فاإن قيل: فما معنى ذكر احللم هاهنا؟ قيل: الأن 

فاأم�سكهما اهلل  الكفار  من عقوبة  به  واالأر�ــس همت مبا همت  ال�سموات 

تعاىل عن الزوال بحلمه اأن يعاجلهم بالعقوبة.

ذكرتا  اللتني  االآيتني  هاتني  يف  )املغفرة(،  على  )احللم(  اهلل  فقدم 

خلق ال�سماوات واالأر�س واملخلوقات التي ال تخرج عن طاعته.. و�سخر 

هذه املخلوقات لالإن�س واجلان، رغم مع�سية.. بل وكفر كثري من هذين 

اجلن�سني املكلفني.. وذلك الأنه )احلليم الغفور(.

ومع علمه بذنوب العباد.. ووقوع جميع املعا�سي حتت �سمعه وب�سره.. 

االآين..  العقاب  على  وقدرته  ملكه..  يف  يح�سل  عما  ر�ساه  عدم  ومع 

والعذاب حال الذنب.. اإال اأن )احلليم( �سبحانه ميهل عباده ويبقي لهم 

باب التوبة مفتوحاً.. حتى يرجعوا.

اإن اقرتان )احلليم( بـ )الغفور( يظهر كماالً جديداً لهذين اال�سمني من 

االأ�سماء احل�سنى فاإن )احلليم( ال يعاجل بالعقوبة مع قدرته ولكنه يوؤجل... 

)احلليم  الأنه  �سبحانه..  )الغفور(  له  فيغفر  وي�ستغفر  املذنب  يرجع  حتى 

الغفور(.
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احلميد املجيد

ورد ا�سم اهلل )احلميد( يف كتاب اهلل عز وجل �سبع ع�سرة )17( مرة، 

واقرتن بـ)العزيز( ثالث )3( مرات، و)الغني( ع�سر )10( مرات، و)الويل( 

مرة واحدة، و)املجيد( مرة واحدة، و)احلكيم( مرة واحدة، وانفرد مرة 

واحدة.

وكان دائماً اال�سم الثاين عدا املو�سع الذي اقرتن بـ)املجيد( فقد 

اأتى اأوالً...

وورد ا�سم اهلل )املجيد( مرتني يف كتاب اهلل.

ڤ     ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   {ٺ  

ڤ  ڦ  ڦ} )هود(.

{ڭ     ڭ  ڭ   ڭ} )الربوج(

ويف التف�سري:

{ڤ  ڦ  ڦ}:

)احلميد(: املحمود فيما تف�سل به على عباده وخلقه جميعاً.

)املجيد( ال�سريف الرفيع تزيد رفعته على كل رفعة، و�سرفه على 

كل �سرف.

وحيثما اقرتن هذان اال�سمان تقدم )احلميد( على )املجيد(، وذلك 
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�سورة  تف�سري  يف  كما  ثانياً،  واإجالله  متجيده  ثم  اأوالً،  اهلل  على  للثناء 

: الفاحتة، وكذلك يف �سيغة الت�سهد التي علمنا اإّياها ر�سول اهلل 

)�ساألنا ر�سول اهلل | فقلنا: يا ر�سول اهلل كيف ال�سالة عليكم اأهل 

البيت فاإن اهلل علمنا كيف ن�سلم عليكم، قال قولوا: اللهم �سلِّ على حممد 

حميد  اإنك  اإبراهيم  اآل  وعلى  اإبراهيم  على  �سليت  كما  اآل حممد  وعلى 

جميد. اللهم بارك على حممد وعلى اآل حممد كما باركت على اإبراهيم 

وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد( متفق عليه.

ويف تف�سري �سورة الفاحتة من �سحيح م�سلم.

اأبي هريرة قال: �سمعت ر�سول اهلل | يقول: قال اهلل عزوجل:  عن 

لعبدي.  ون�سفها  يل  فن�سفها  ن�سفني  عبدي  وبني  بيني  ال�سالة  ق�سمت 

ولعبدي ما �ساأل، فاإذا قال العبد: احلمدهلل رب العاملني قال اهلل: حمدين 

عبدي فاإذا قال الرحمن الرحيم قال اهلل: اأثنى علي عبدي واإذا قال: مالك 

يوم الدين قال: جمدين عبدي...(.

وال �سك اأن مرحلة الثناء واملدح ت�سبق مرحلة التمجيد والتعظيم فكان 

)احلميد( قبل )املجيد(.

ويف التف�سري:

وفى اختيار ا�سم )احلميد( من االأ�سماء احل�سنى كناية عن ر�سي اهلل 

تعاىل على اإبراهيم )ع( واأهله.

ومن حمامد االأفعال اإي�سال العبد املطيع اإىل مراده ومطلوبه فاإذا كان 
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من املعلوم اأنه تعاىل قادر على كل �سيء واأنه حميد جميد فكيف يبقى هذا 

التعجب فثبت اأن املق�سود من اختيار هذي اال�سمني اإزالة التعجب.

ويف �سورة الذاريات عندما ب�سر املالئكة اإبراهيم وزوجه بالولد وتعجبت 

قال تعاىل: {  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  مج  جح}... وهنا قال 

�سبحانه اإنه )حميد جميد( اأن الغاية هنا اأب�سط فذكروا ما يدفع اال�ستبعاد 

والتعجب فلما �سدقت اأر�سدت اإىل القيام ب�سكر نعمة اهلل بقولهم )حميد 

و)املجيد(  احل�سنة  االأفعال  منه  تتحقق  الذي  هو  )احلميد(  فاإن  جميد( 

ال�سورتني  الأفعاله... ويف  لذاته ال  فاإنه يحمد  و�سرفه...  رفعته  اأن  اإ�سارة 

يتعلق  و)املجيد(  بالفعل  يتعلق  )احلميد(  فـ  مق�سود...  اال�سمني  ترتيب 

بالذات.. و)احلكيم( يتعلق بالفعل... و)العليم( يتعلق بالذات.

�سورة  يف  اهلل  كتاب  يف  مرتني  )جميد(  باأنه  الــقــراآن  و�سف  وجــاء 

)الربوج( )21(، ويف �سورة )ق( )1( وال �سك اأنه )جميد( الأنه �سفة من 

�سفات اهلل، وكالم اهلل عز وجل الذي تكلم به حقيقة، فهو كالم عظيم 

�سريف ذو رفعة وجالل مطلق.

ويف اللغة:

)احلمد(: هو الثناء واملدح خالف )الذم(.

و)احلميد( فعيل مبعنى مفعول، فاهلل عز وجل حممود، ومثني عليه 

بالثناء  )اأي  بحمده  ي�سبح  �سيء  وكل  واالأر�ــس،  ال�سماوات  يف  وممــدوح 

عليه(.



52

اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

وجل  عز  فاهلل  مبالغة،  �سيغة  و)املجيد(  الوا�سع،  ال�سرف  )املجد( 

ده( خلقه لعظمته. )متّجد( باأفعاله واأ�سمائه و�سفاته، و)جمَّ

واقرتان اال�سمني )احلميد املجيد(، يزيد من رغبة العبد ورهبته هلل 

وهكذا  والتعظيم..  التمجيد  مع  واملدح  الثناء  اجتمع  حيث  وجل...  عز 

ينبغي اأن يكون قلب املوؤمن مليئاً بالرغبة والرهبة هلل عز وجل.
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احلي القيوم

ورد ا�سم اهلل )احلي( خم�س )5( مرات يف كتاب اهلل، اقرتن بالقيوم 

الكر�سي(... واالآية  )اآية  اآية من كتاب اهلل  اأعظم  مرات، يف    )3( ثالث 

اال�سم  وانفرد  طــه...  �سورة  من   )111( ــة  واالآي عمران،  اآل  من  الثانية 

مرتني..

{ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     

ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی} )البقرة(.

{ٱ  ٻ ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ} )اآل عمران(.

{ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ} )طه(.

{ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   

ڄ  ڄ} )الفرقان(.

{ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ} )غافر(.
ومل يرد ا�سم )القيوم( اإال مقرتناً بـ)احلي(:
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ويف التف�سري:

)احلي(... ذو احلياة التامة الكاملة )الذي ال ميوت( الذي ال يحتاج 

اإىل �سيء حلياته الكاملة.

)القيوم(:

قال )الزجاج(: القائم بتدبري اأمر خلقه يف اإن�سائهم ورزقهم وعلمه 

باأمكنتهم وقال الفراء: القيوم )الفيعول( والقيَّام )الفيعال( وهما جميعاً 

للمدح.

ورزقهم،  واأعمالهم  باآجالهم  خلقه  على  القائم  )القيوم(  قتادة  وقال 

وجميع �سفات اهلل عز وجل ترجع اإىل )احلي(... وجميع اأفعاله يف خلقه 

ترجع اإىل )القيوم(.

ف�سبحانه هو )احلي القيوم(.

القراآن  اآية يف  اأعظم  بكونها  الكر�سي  اآية  اإمنا متيزت  العلماء:  قال 

ملا جمعت من اأ�سول االأ�سماء وال�سفات من االإلهية والوحدانية واحلياة 

والعلم والقومية وامللك والقدرة واالإرادة، فهذه اأ�سول االأ�سماء وال�سفات، 

وذلك الأن اهلل تعاىل اأعظم مذكور فما كان ذكراً له من توحيد وتعظيم 

كان اأعظم االأذكار.

باحلياة  نف�سه  و�سف  اأنه  عندي:  ذلك  »ومعنى  الــطــربي:  تف�سري  ويف 

الدائمة التي ال فناَء لها وال انقطاع، ونفى عنها ما هو حالٌّ بكل ذي حياة 

اأنه  عباَده  فاأخرب  اأجله.  احلياة عند جميء  وانقطاع  الفناء  من  من خلقه 
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امل�ستوجب على خلقه العبادة واالألوهية، واحلي الذي ال ميوت وال يبيد، كما 

ميوت كل من اتخذ من دونه رّباً، ويبيد كلُّ من ادعى من دونه اإلهاً. واحتج 

على خلقه باأن من كان يبيد فيزول وميوت فيفنى، فال يكون اإلهاً ي�ستوجب 

واأّن االإله، هو الدائم الذي ال  اأن يعبد دون االإله الذي ال يبيد وال ميوت 

ميوت وال يبيد وال يفنى، وذلك اهلل الذي ال اإله اإال هو«.

بي بن كعب قال: قال ر�سول اهلل |: »يا اأبا املنذر اأتدري اأي اآية 
ُ
عن اأ

من كتاب اهلل معك اأعظم«؟ قال: قلت اهلل ور�سوله اأعلم قال: »يا اأبا املنذر 

اأتدري اأي اآية من كتاب اهلل معك اأعظم«؟ قال: قلت »اهلل ل اإله اإل هو احلي 

القيوم«. قال ف�سرب يف �سدري وقال: »واهلل ليهنك العلم اأبا املنذر« رواه 

م�سلم. ويف ال�سنة من قال: »اأ�ستغفر اهلل... الذي ل اإله اإل هو احلي القيوم 

واأتوب اإليه ثالثًا غفرت له ذنوبه واإن كان فارًا من الزحف«. )ال�سحيحة(.

اأ�ستغيث«.  »يا حي يا قيوم برحمتك  اأمر قال:  اإذا حزبه   | وكان 

)�سحيح(.

وعن اأن�س قال: كنت جال�ساً مع النبي | يف امل�سجد ورجل ي�سلي 

فقال: »اللهم اإين اأ�ساألك باأن لك احلمد ل اإله اإل اأنت احلنان املنان بديع 

ال�سماوات والأر�ــس يا ذا اجلــالل والإكـــرام يا حي يا قيوم اأ�ساألك« فقال 

النبي |: »دعا اهلل با�سمه الأعظم الذي اإذا دعي به اأجاب واإذا �سئل به 

اأعطى«. )ال�سحيحة(

وعن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال قال ر�سول اهلل | لفاطمة 

اإذا  تــقــويل  اأن  بــه  اأو�ــســيــك  مــا  ت�سمعي  اأن  »ما مينعك  عنها:  اهلل  ر�سي 
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اأ�سبحت واإذا اأم�سيت يا حي يا قيوم برحمتك اأ�ستغيث اأ�سلح يل �ساأين 

كله ول تكلني اإىل نف�سي طرفة عني«. (ح�سن)

اجتماع اال�سمني يزيد العبد طماأنينة وثقة واتكاالً على اهلل عز وجل 

وي�ساأله  عليه  ويتوكل  به  وي�ستغيث  اإليه  فيلجاأ  القيوم(...  )احلي  فهي 

ويرجوه ويراقبه ويتوب اإليه.. ف�سبحانه هو )احلي القيوم(.

واإذا اأراد اأن يدعو اهلل... دعاء م�ساألة اأو دعاء عبادة فليذكر (احلي 

القيوم) فاإنه رمبا يدعو با�سم اهلل االأعظم... الذي اإذا دعي به اأجاب واإذا 

�سئل به اأعطى..
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اخلبري الب�صري

ورد ا�سم اهلل اخلبري خم�ساً واأربعني )45( مرة يف كتاب اهلل، واقرتن 

بـ)الب�سري( خم�س )5( مرات، وورد الب�سري اإحدى واأربعني )41( مرة يف 

كتاب اهلل.

{ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  

ۇ     ۇ   ۆ   ۆ  ۈ} )ال�سورى(.

جت   يب   ىب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   {ی  

حت} )االإ�سراء(.

{ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ  ڃ} 

)االإ�سراء(.

{ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  

جت} )االإ�سراء(.

ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٺ     ٺ   ٺ  ٿ} )فاطر(.

يف التف�سري:
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وجالياها،  اأمورهم  بخفايا  حميط  ۈ}:  ۆ   ۆ    ۇ    {ۇ     

فيقدر لكل واحد منهم ما يليق ب�ساأنه.

فهو عز وجل {ۆ   } يعلم حقيقة االأ�سياء {ۆ  }. يرى كل �سيء 

على  وروؤيتها  حقيقتها  على  االأ�سياء  معرفة  بني  فجمع  حقيقته..  على 

حقيقتها... ولذلك نفى االإب�سار عن اخللق يف بع�س االأحيان... {ڃ  

ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ}.

�سبحانه: {ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   قال  وكذلك 

ۈئ             ۈئ   {ۆئ    فاإنها  تعاىل  وقــال  )االأنــعــام(،  ڦ}  ڦ   ڤ  
ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی} )احلج( فنفى عز وجل )الب�سرية( 

عن القلوب املعر�سة.

{ۆ   ۆ} يعرف ما توؤول اإليه اأحوالهم، فيقّدر لهم ما هو اأ�سلح 

ويقب�س  ويُعطي،  ومَينع  ويُغني،  فيُفقر  �سملهم،  جمع  اإىل  واأقــرب  لهم 

ولو  لبغوا،  جميعاً  اأغناهم  ولو  الربانية.  احلكمة  توجبه  كما  ويب�سط 

اأفقرهم جميعاً لهلكوا.

{حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت}:

اأحوال  �سيء من  املعلومات فال يخفى عليه  تعاىل عامل بجميع  اإنه 

اخللق، وثبت اأنه قادر على كل �سيء. واأي�ساً اأنه منزه عن العبث والظلم. 

الكاملة،  والقدرة  التام،  العلم  التي هي:  الثالث  ال�سفات  وجمموع هذه 
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والرباءة عن الظلم... ب�سارة عظيمة الأهل الطاعة. واإنذار عظيم الأهل 

الكفر واملع�سية.

{حب  خب  مب  ىب  يب  جت} )االإ�سراء( ذكر بعده الوعيد ال�سديد 

على �سبيل التف�سيل.

قل يا حممد للقائلني لك: {ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ           ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ  
يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت}  حئ   مئ  ىئ   جئ  

(االإ�سراء).

{حب  خب  مب  ىب} يقول: اإن اهلل بعباده ذو خربة وعلم باأمورهم 

واأفعالهم، و{يب} بتدبريهم و�سيا�ستهم وت�سريفهم فيما �ساء وكيف �ساء 

ال يخفى عليه �سيء من اأمورهم وهو جماز جميعهم مبا قدم عند ورودهم 

عليه �سبحانه.

فهو عز وجل... يعلم حقيقة كل �سيء.. وعلمه عن روؤية حلقائق كل 

�سيء.. وهذا كمال العلم الذي يليق به �سبحانه وتعاىل.

وعلى ذلك يدبر اأمور خلقه ويق�سي لهم ما ي�ساء يف الدنيا ويجازيهم 

على ذلك يوم القيامة فهو )اخلبري الب�سري( عز وجل.
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ق العليم اخللاّ

فيهما  اقــرتن  مرتني،  العزيز  اهلل  كتاب  يف  )اخلـــالق(  اهلل  ا�سم  ورد 

بـ)العليم(.

ے   ے  ۓۓ   ھ    ھھ   ھ   ہ  ہ   {ۀ  ہ  ہ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ} )احلجر(.
{ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  

ې     ى  ى} )ي�س(.
ويف التف�سري:

اأنه ال  اإىل  ت�سري  واالآية  {ۆ  ۈ  ۈ}: كالهما �سيغة مبالغة، 

ميكن اأن يت�سف )اخلاّلق( بكونه خالقاً اإال وهو عليم بكل �سيء ال يخفى 

عليه �سيء، اإذ اجلاهل بال�سيء ال ميكنه اأن يخلقه.

االأدلة  اأقوى  من  املخلوقات  الأن خلق  {ې  ې  ې     ى  ى} 

على علم خالقها وحكمته.

واأو�سح هذا املعنى يف اآيات كثرية، كقوله تعاىل: {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ} )ي�س(، وقوله: {ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٺ  ٿ     ٿ} )امللك(، وقوله: {ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  
ىئىئ  ی     ی  ی  ی  جئ} )البقرة(، وقوله: {ىئ  يئ    جب   حب  خب  
جح   مج   حج   يث   ىث   مث  جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب   ىب   مب  

مح  جخ     حخ  مخ  جس} )الطالق(.
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ذكر ابن القيم يف )الفوائد(: جاءت براهني املعاد يف القراآن مبيَّنة على 

ثالثة اأ�سول اأحدها تقرير كمال علم الرب �سبحانه كما قال يف جواب من 

قال: {ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

ہ      ھ  ھ   ھ}، وقال: {ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ} )احلجر(.

ٴۇ    ۈ   ۈ    {ۆ   كقوله:  قدرته  كمال  تقرير  والــثــاين: 

ں       ں   ڱ   ڱ   ڱ   {ڱ   وقوله:  ۉې}  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ    
وقوله: {ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ   (القيامة)،  ڻ} 
ڀ          ڀ  ڀ   ٺ} (احلج)، ويجمع �سبحانه بني االأمرين كما يف قوله: 

ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ    {ۆ  

ې     ى  ى}.

ىئ   مئ   حئ   جئ   {ی   كقوله:  حكمته  كمال  والــثــالــث: 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   وقــولــه:  ــدخــان)،  (ال حب}  جب   يئ  
پ  پپ} (�س)، وقوله: {ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں} (القيامة)، 

وقوله: {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

(املوؤمنون)،  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې} 
ى   ى   ې  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   {ۅ   وقوله: 

(اجلاثية)،  ۆئ}  ۇئ   ۇئ   وئ    ەئوئ   ەئ   ائ   ائ  
الرب  واأن كمال  ال�سرع  بالعقل مع  املعاد معلوم  اأن  ال�سواب  ولهذا كان 

تعاىل وكمال اأ�سمائه و�سفاته تقت�سيه وتوجبه.
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ڳڳ  ڱ  ڱ   ڳ    ڳ   گ    {گ   قوله:  ويف  املــوقــعــني:  اإعـــالم  ويف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  
ۈئ    ۆئ   ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ      ائ   ائ     ى    ى   ې     

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ             ىئ  ىئ   ی  ی}.

قوله: {ڈ  ڈ     ژ   ژ    اأحدها  اأدلة  االآيات ع�سر  فت�سمنت هذه 

به  ليدله  خلقه  مبداأ  ره  فذكَّ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ}، 
على الن�ساأة الثانية ثم اأخرب اأن هذا اجلاحد لو ذكر خلقه ملا �سرب املثل 

ا ن�سي خلقه �سرب املثل فتحت قوله ون�سي خلقه األطف جواب واأبني  بل لَـمَّ

دليل وهذا كما تقول ملن جحدك اأن تكون قد اأعطيته �سيئاً فالن جحدين 

االإح�سان اإليه ون�سي الثياب التي عليه واملال الذي معه والدار التي هو فيها 

حيث ال ميكنه جحد اأن يكون ذلك منك ثم اأجيب عن �سوؤاله مبا يت�سمن 

اأول مرة  اأن�ساأها  اأبلغ الدليل على ثبوت ما جحده فقال قل يحييها الذي 

فهذا جواب وا�ستدالل قاطع ثم اأكد هذا املعنى باالإخبار بعموم علمه جلميع 

اخللق فاإن تعذر االإعادة عليه اإمنا يكون لق�سور علمه اأو ق�سور يف قدرته 

قــدرة من خلق  قــدرة فوق  بكل خلق عليم وال  وال ق�سور يف علم من هو 

ال�سموات واالأر�س واإذا اأراد �سيئاً قال له كن فيكون وبيده ملكوت كل �سيء 

فكيف تعجز قدرته وعلمه عن اإحيائكم بعد مماتكم ومل تعجز عن الن�ساأة 

االأوىل وال عن خلق ال�سموات واالأر�س.

وهو اخلالق العليم فكونه )خالقاً عليماً( يقت�سي اأن يخلق ما ي�ساء 
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وال يعجزه ما اأراده من اخللق ثم قرر هذا املعنى باأن عموم اإرادته وكمالها 

ال يق�سر عنه وال عن �سيء اأبداً فقال اإمنا اأمره اإذا اأراد �سيئاً اأن يقول 

له كن فيكون فال ميكنه اال�ستع�ساء عليه وال يتعذر عليه بل ياأتي طائعاً 

منقاداً مل�سيئته واإرادته ثم زاده تاأكيداً واإي�ساحاً بقوله: {ۈئ  ېئ  

ېئ   ېئ  ىئ ىئ  }، فنزه نف�سه عما نطق به اأعداوؤه املنكرون للمعاد 
ماً لها باأن ملك كل �سيء بيده يت�سرف فيه ت�سرف املالك احلق يف  معظِّ

مملوكه الذي ال ميكنه االمتناع عن اأي ت�سرف �ساءه فيه ثم ختم ال�سورة 

بقوله: {ىئ   ی  ی} كما اأنهم ابتداأوا منه.

ويف اللغة:

)خلق( اأوجد �سيئاً من العدم، واخلالق هو الذي ين�سئ ال�سيء بعد اأن 

مل يكن بتقدير وعلم عن قدرة وغنى، اأما )اخلالق( فهو الذي يبدع يف 

خلقه كماً وكيفاً، فمن حيث الكم يخلق ما ي�ساء.. واأما من حيث الكيف 

{ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے} )ال�سجدة(.

�سيء هو  العرب  لي�س من كالم  قالوا:  بـ)كن(  يخلق  واهلل عز وجل 

اأخف من ذلك وال اأهون، فاأمر اهلل كذلك.

املطلقة يف كل �سيء الأنه خالق  لقدرة اهلل  بيان  و{ې     ى} 

باأدق تفا�سيل خلقه فهو  كل �سيء، وكونه اخلالق فيلزم اأن يكون عليماً 

�سبحانه الذي اأوجد كل �سيء من ال �سيء.
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الروؤوف الرحيم

اقرتن  اهلل،  كتاب  يف  مــرات   )10( ع�سر  ـــروؤوف(  )ال اهلل  ا�سم  ورد 

احل�سنى،  االأ�سماء  من  بغريه  يقرتن  ومل  مــرات،   )8( ثمان  بـ)الرحيم( 

وانفرد مرتني:

{ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

وئ    ەئ   ەئ      ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    
وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ} )التوبة(.

{ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث} )النور(.

پ   پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٿ   ٹ   ٿ   ٿ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ   ڀ   ڀ  ڀ  
ٹ  ٹ} )احل�سر(.

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   {ڤ  

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ        چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ  

ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  

ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ} )البقرة(.

ڀ   ڀڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} )النحل(.
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{ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ  
ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک} )النحل(.

{ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  

ڤ}  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ        ٹٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
)احلج(.

{ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ  

ۉ  ۉ       ې  ې  ې} )احلديد(.

ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   {ڻ   

ھ  ھ} )البقرة(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ڤ}  ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
)اآل عمران(.

العطف واحلب، وال  الرحمة مع  الرحمة، وقيل هي  اأ�سد  )الراأفة(: 

تكاد تقع مع الكراهية... والرحمة قد تقع مع الكراهية للم�سلحة.

قال البيهقي: )الروؤوف( )املت�ساهل مع عباده فلم يحّملهم من العبادات 

)1(
ما ال يطيقون(.

)1( الأ�سماء وال�سفات للبيهقي.
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كالطفل  بال�سعيف  الرفق  متعلقها:  اأو  الراأفة  معنى  اأن  )والتحقيق 

واليتيم واملبتلى والعناية بهم، واأما متعلق الرحمة فهو اأعم ي�سمل االإح�سان 

العام واخلا�س(.

يف التف�سري:

ت�سقط {ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ        لكيال  اأي  {ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} 

النعم اجلامعة مبنافع  بهذه  اأنعم  اأنه  يعني  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} 
الدنيا والدين وقد بلغ الغاية يف االإنعام واالإح�سان فهو اإذن روؤوف رحيم.

ٿ   {ٿ   وبغ�ساً  وح�سداً  غ�ساً  اأي  ٺ}  ٺ     ٺ   ٺ   {ڀ  

اأو بغ�س الأحد من  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ} فكل من كان يف قلبه غل 
اأ�سحاب ر�سول اهلل | ومل يرتحم على جميعهم فاإنه لي�س ممن عناه اهلل 

بهذه االآية، قال ابن اأبي ليلى النا�س على ثالثة منازل الفقراء املهاجرون 

والذين تبوءوا الدار واالإميان والذين جاوؤوا من بعدهم فاجتهد اأن ال تكون 

خارجاً من هذه الثالث منازل.

{ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} فاملعنى اأن املنعم بهذه النعم اجلامعة 

روؤوف  اإذن  واالإنعام، فهو  االإح�سان  الغاية يف  بلغ  والدين قد  الدنيا  ملنافع 

اأعمالهم ويخفف  اأنه ال ي�سيع  اأوالً مبعنى  رحيم. فذكر اهلل تعاىل الراأفة 

املحن عنهم، ثم ذكر الرحمة لتكون اأعم واأ�سمل، وال تخت�س رحمته بذلك 

وجالب  الراأفة  هي  التي  للم�سار  دافــع  اأنــه  حيث  من  رحيم  هو  بل  النوع 

للمنافع معاً.
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اأنه  اأحدها:  وجوهاً.  قبلهما  اال�سمني مبا  تعلق هذين  وجه  ذكروا يف 

تعاىل ملا اأخرب اأنه ال ي�سيع اإميانهم قال: {ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} 

)احلج: 65( والروؤوف الرحيم كيف يت�سور منه هذه االإ�ساعة. وثانيها: اأنه 

لروؤوف رحيم فلذلك ينقلكم من �سرع اإىل �سرع اآخر وهو اأ�سلح لكم واأنفع 

يف الدين والدنيا وثالثها: قال: {ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک} 

فكاأنه قال: واإمنا هداهم اهلل الأنه روؤوف رحيم.

تعلقاً  القلب  احل�سنى ميالأ  االأ�سماء  من  اال�سمني  هذين  اقرتان  اإن 

هلل  ال�سحيحة، خمل�ساً  العبادة  العبد  فياأتي  الرحيم)..  (الــروؤوف  باهلل 

ويعلم يقيناً اأن اهلل ال ي�سيع �سيئاً مهما �سغر حتى الت�سبيحة والتكبرية 

وال�سدقة القليلة والكلمة الطيبة... كلها يجمعها )الروؤوف الرحيم( لعبده 

اإليه  بل وي�ساعفها له يوم القيامة.. فاأقبل على اهلل يا عبد اهلل راغباً 

واثقاً به حمبًّا له... فهو (الروؤوف الرحيم).
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رب رحيم

الــرب: ورد يف كتاب اهلل على االإطالق منوناً معرفاً... يف اآيتني من 

كتاب اهلل، واقرتن بـ)الرحيم(، وبـ)الغفور(.

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} )ي�س(.

اأما ما ورد م�سافاً مقيداً: )ربنا ـ ربه ـ ربكم ـ رب العاملني...(، فتجاوز 

ال�سبعمئة مرة.

و)الرب( باالألف والالم ال يطلق على غري اهلل عز وجل.

وكل من ملك �سيئاً فهو ربه.. يقال رب الدابة... ورب الدار وفالنة 

ربة الدار.. ويف حديث اأ�سراط ال�ساعة: »اأن تلد االأمة ربتها...« (متفق 

عليه).

ومع اأنه �سبحانه وتعاىل )الرب(.. الذي خلق اخللق جميعاً.. ال�سماوات 

واالأر�س وما بينهما... وكل �سيء فهو �سبحانه خالقه ومالكه.. فهو )رب 

كل �سيء( عز وجل.. وله حق الت�سرف املطلق يف ملكه. مع ذلك.. هو 

)رب رحيم(... دائماً.. وتتجلى هذه الرحمة يف االآخرة عندما ي�سلم على 

عباده املوؤمنني يف اجلنة ويلقى عليهم التحية )�سالم(..

يف التف�سري:

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} اأي: من اأهم ما يدعون: )�سالم( يقال 

غاية  وذلك  اإكرامهم،  يف  مبالغة  وا�سطة،  بال  رحيم،  رب  من  قوالً  لهم 

متمناهم، م�سافاً لروؤيته، ومن مقت�سى الرحمة: االإبقاء عليهم مع ذلك. 

ي�سمعون كالمه و�سالمه بال وا�سطة، واأّكد بقوله: )قوالً(. وبقوله: )من 

رب رحيم( ليُعلم اأنه لي�س على ل�سان �سفري، والرحمة يف تلك احلالة اأن 
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يرزقهم الروؤية يف حال الت�سليم عليهم، ليكمل لهم النعمة )�سالم( حا�سل 

و�سالمه  اجلنة  الأهل  تعاىل  الرب  كالم  هـذا  ففي  رحيم(  رب  )من  لهم 

عليهم، واأكده بقوله: )قوالً( واإذا �سلم عليهم الرب الرحيم، ح�سلت لهم 

التي ال حتية  التحية،  لهم  وح�سلت  الوجوه،  من جميع  التامة  ال�سالمة 

اأعلى منها، وال نعيم مثلها، فما ظنك بتحية ملك امللوك، الرب العظيم، 

الروؤوف الرحيم، الأهل دار كرامته، الذي اأحل عليهم ر�سوانه، فال ي�سخط 

عليهم اأبداً، فلوال اأن اهلل تعاىل قّدر اأن ال ميوتوا، اأو تزول قلوبهم عن 

اأماكنها من الفرح والبهجة وال�سرور، حل�سل ذلك.

يف تف�سري الرازي: {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} )ي�س(.

هو اأكمل االأ�سياء وهو اأعالها الذي ال �سيء فوقه.

وال�سالم يظهر مزية تعظيمه للم�سلَّم عليه فقال: {ڤ  ڤ} الأن 

رب ال�سيء مالكه الذي اإذا نظر اإىل علو مرتبته ال يرجى منه االإلتفات 

اإليه بالتعظيم، فاإذا �سلم عليه يعجب منه وقيل انظر هو �سيده وي�سلم 

عليه.

اهلل خللقه  من  تــودد  فيه  رحــيــم(  )رب  اال�سمني  هذين  اقــرتان  اإن 

والنعمة  العظيمة  املنزلة  هذه  لينالوا  االأ�سباب  يبذلوا  اأن  لهم  وترغيب 

الكربى باأن ي�سلم عليهم ربهم... فهو دائماً )رب رحيم(... والعذاب اأمر 

طارئ ال يقع اإال على من اأ�سر اأن يكون من اأهله... اأما اهلل �سبحانه ربنا 

)رب رحيم(.
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رب غفور

ورد ا�سم )الرب( هلل عز وجل مطلقاً مرتني يف كتاب اهلل عز وجل، 

اقرتن مرة بـ)الرحيم(، ومرة بـ)الغفور( تنا�سقاً مع االآية التي ورد فيها.

{ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ} )�سباأ(.

)الرب( مالك ال�سيء وال يطلق على غري اهلل اإال م�سافاً {ڭ  ڭ   

ڭ} )يو�سف(، اأي )�سيدك(.
يف التف�سري:

{ٹ  ٹ   ٹ} قال وهب: اأي وربكم، اإن �سكرمت على ما رزقكم 

رب غفور ملن �سكره.

وعن قتادة {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ} وربكم غفور لذنوبكم، قوم 

اأعطاهم اهلل نعمة واأمرهم بطاعته ونهاهم عن مع�سيته.

قال ابن عبا�س: كانت �سباأ على ثالث فرا�سخ من �سنعاء وكانت اأخ�سب 

ال�سجر  بني  وت�سري  بيدها  فتعمل  املكتل  راأ�سها  وعلى  املراأة  تخرج  البالد، 

فيمتلئ املكتل مما يت�ساقط فيه من الثمر.

وطيبها: لي�س فيها بعو�س وال ذباب وال برغوث وال عقرب وال حية، ومن 

مير بها من الغرباء ميوت قمله لطيب هوائها.
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بوا  فكذَّ نبّياً،  ثالثة ع�سر  اإليهم  اهلل  فبعث  قرية،  وكانت ثالث ع�سرة 

احلّق،  عن  اأي:  {ٹ}  قوله:  فذلك  اهلل،  بِنعم  يُِقرُّوا  ومل  الرُّ�سل، 

بوا اأنبياءهم {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ}. وكذَّ

    ويف تف�سري القرطبي: {ڀ      ٺ  ٺ  ٺ} : اأي قالت الر�سل لهم قد 
اأباح اهلل تعاىل لكم ذلك {ٺ  ٺ  ٺ} اأي من ثمار اجلنتني {ٺ  

ٿٿ} يعني على ما رزقكم {ٿ  ٿ} هذا كالم م�ستاأنف اأي هذه بلدة 
طيبة اأي كثرية الثمار وقيل: غري �سبخة وقيل: طيبة لي�س فيها هوام لطيب 

هوائها قال جماهد: هي �سنعاء.

{ٹ  ٹ} اأي واملنعم بها عليكم رب غفور ي�سرت ذنوبكم فجمع لهم 

بني مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ومل يجمع ذلك جلميع خلقه وقيل: اإمنا 

ذكر املغفرة م�سرياً اإىل اأن الرزق قد يكون فيه حرام وقيل: اإمنا امنت عليهم 

بعفوه عن عذاب اال�ستئ�سال بتكذيب من كذبوه من �سالف االأنبياء اإىل اأن 

ا�ستداموا االإ�سرار فا�ستوؤ�سلوا.

فهو  عباده،  على  اهلل  ف�سل  لبيان  اال�سمان {ٹ  ٹ}  واقــرتن 

عز وجل خالقهم ومالكهم، وله اأن يفعل بهم ما ي�ساء وما ظلمهم.. ومع 

ذلك فهو )غفور( كثري ال�سرت على من يذنب.. فال يعذب على الذنب من 

ا�ستغفر منه.. ويف هذا ترغيب اأن يرجع املذنب اإىل ربه فاإنه )رب غفور(.. 

�سبحانه وتعاىل.
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الرحيم الغفور

اأتى ا�سم اهلل )الرحيم( ثانياً مع جميع االأ�سماء التي اقرتن بها عدا 

يف االآية )9( من �سورة هود )رحيم ودود( واالآية )2( من �سورة �سباأ:

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    

ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ} )�سباأ(.

يف التف�سري:

اإعلم اأن كلمتي )يلج( و )يخرج( اأو�سح ما يَُعربَّ به عن اأحوال جميع 

)ينزل(  كلمتي  واأن  باالأر�س،  ات�سالها  اإىل  بالن�سبة  االأر�سية  املوجودات 

و)يعرج( اأو�سح ما يعربَّ به عن اأحوال املوجودات ال�سماوية بالن�سبة اإىل 

فلم  االآية  االأر�ــس يف  على  ال�سماء  يعطف  ولذلك مل  بال�سماء،  ات�سالها 

يقل: يعلم ما يلج يف االأر�س وال�سماء، وما يخرج منهما، ومل يُكتف باإحدى 

اجلملتني عن االأخرى.

واأحوالهم من  النا�س  اأعمال  االأر�ــس  اأحــوال ما يف  وملا كان من جملة 

عقائد و�سري، ومما يعرج يف ال�سماء العمل ال�سالح والَكلم الطّيب اأتبع ذلك 

وهذا  املغفرة،  والوا�سع  الرحمة  الوا�سع  اأي  بقوله: {ڄ   ڄ  ڃ} 

اإجمال ق�سد منه حث النا�س على طلب اأ�سباب الرحمة واملغفرة املرغوب 

فيهما، فاإن من رغب يف حت�سيل �سيء بحث عن و�سائل حت�سيله و�سعى 

اإليها. وفيه تعري�س بامل�سركني اأن يتوبوا عن ال�سرك فيغفر لهم ما قدموه.
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وبذر، {ٹ  ڤ  ڤ} من  اأي: من مطر،   { {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

اأنواع النباتات، واأ�سناف احليوانات {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ} من االأمالك 

واالأرزاق واالأقدار {ڦ  ڦ  ڄڄ} من املالئكة واالأرواح وغري ذلك.

وخ�س بالذكر يف متعلِّق العلم ما يلج وما يخرج من االأر�س دون ما يَِدّب 

اأرجائها  ال�سماء دون ما يجول يف  اإىل  على �سطحها، وما ينزل وما يعرج 

الأن ما ذكر ال يخلو عن اأن يكون َداّباً وجائاًل فيهما، والذي يعلم ما يلج يف 

االأر�س وما يخرج منها يعلم ما يدّب عليها وما يزحف فوقها، والذي يعلم 

ما ينزل من ال�سماء وما يعرج فيها يعلم ما يف االأجواء والف�ساء من الكائنات 

املرئية وغريها ويعلم �سري الكواكب ونظامها. 

اإن ذكر ما يلج يف االأر�س وما يخرج منها يذكِّر بحال املوتى عند ولوجهم 

القبور وعند ن�سرهم منها كما قال تعاىل: {ٹ      ٹ  ڤ   ڤ             ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ} )املر�سالت( وقال: {ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ} )ق(، وكان ذكر ما ينزل من ال�سماء وما يعرج فيها منبهاً 
اإىل عروج االأرواح عند مفارقة االأج�ساد ونزول االأرواح لرُتَّد اإىل االأج�ساد 

قوله: {ڀ    ڀ   ڀ   من  تقدم  ما  مع  ذلك  فكان  القيامة،  يوم  تعاد  التي 

ٺٺ} )�سباأ(.
وملا ذكر خملوقاته وحكمته فيها، وعلمه باأحوالها، ذكر مغفرته ورحمته 

لها، فقال: {ڄ   ڄ  ڃ} اأي: الذي الرحمة واملغفرة �سفته، ومل تزل 

اآثارهما تنزل على عباده كل وقت بح�سب ما قاموا به من مقت�سياتهما.
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املو�سع فقط من كتاب اهلل  يف هذا  )الغفور(  على  )الرحيم(  تقدم 

وذلك الأنه برحمته يُنزل كل النعم من ال�سماء، وبرحمته يُخرج كل النعم 

من االأر�س للنا�س جميعاً موؤمنهم وكافرهم... فاآثار رحمته و�سعت اجلميع 

ثم يرّغب الع�ساة واملذنبني باال�ستغفار والتوبة حياء من اهلل الذي اأ�سبغ 

عليهم كل هذه النعم فكاأنه يدعوهم )اأن ا�ستغفرو اهلل( الأنه �سبحانه هو 

)الرحيم الغفور(.
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رحيم ودود

ا�سم اهلل )الرحيم( اأتى دائماً ثانياً اإذا اقرتن باأي ا�سم من االأ�سماء 

احل�سنى عدا )الودود(، فاإنه اأتى قبله.. يف االآية )90( من �سورة هود، 

ويف االآية الثانية من �سورة �سباأ..

{ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ}.

ورد ا�سم اهلل )الودود( مرتني يف كتاب اهلل عز وجل.. يف االآية ال�سابقة 

ويف االآية )14( من �سورة الربوج )وهــو الغفور الــودود( قال ابن عبا�س: 

)الودود( املحب لعباده املوؤمنني، فهو من قولهم )وددت( الرجل )اأوده( اإذا 

اأحببته، وقيل: يحتمل اأن يكون )ودود( مبعنى مفعول، ومعناه: اأن عباده 

ال�ساحلني يوّدونه ويحبونه، لكرثة اأف�ساله واإح�سانه اإليهم.

وقال احلليمي: هو )الواّد( الأهل طاعته.

)الودود( الذي يحب اأنبياءه ور�سله واأتباعهم ويحبونه فهو اأحب اإليهم 

من كل �سيء قد امتالأت قلوبهم من حمبته.

)حمبوب( و)حمــب(.. فهو  و)الــوّد( خال�س املحبة.. فهو جل وعال 

ي�سمل الوجهني جميعاً.

و)الوّد( عالقة خا�سة للموؤمنني كما قال تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  

خا�ساً  �سيئاً  )مرمي(،  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ} 
لهم ميّيزهم اهلل به.
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ٻ}.  ٻ   {ٻ   جملة  على  عطف  ی}  {ی    وجملة 

وجملة {ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ} تعليل االأمر با�ستغفاره والتوبة اإليه، وهو 

تعليل ملا يقت�سيه االأمر من رجاء العفو عنهم اإذا ا�ستغفروا وتابوا.

اأخرى  قومه  �سمري  واإىل  مــرة  نف�سه  �سمري  اإىل  الــرب  اإ�سافة  ويف 

لتذكريهم باأّنه رّبهم كيال ي�ستمروا على االإعرا�س وللت�سرف بانت�سابه اإىل 

خملوقيته.

ذكر هذه  ال�سالم يف  عليه  �سعيب  راعاه  الذي  الرتتيب  اأن هذا  واعلم 

الوجوه اخلم�سة ترتيب لطيف وذلك الأنه بنّي اأوالً اأن ظهور البينة له وكرثة 

اإنعام اهلل تعاىل عليه يف الظاهر والباطن مينعه عن اخليانة يف وحي اهلل 

تعاىل وي�سده عن التهاون يف تكاليفه. ثم بنّي ثانياً اأنه مواظب على العمل 

بهذه الدعوة ولو كانت باطلة ملا ا�ستغل هو بها مع اعرتافهم بكونه حليماً 

ر�سيداً، ثم بنّي �سحته بطريق اآخر وهو اأنه كان معروفاً بتح�سيل موجبات 

ال�سالح واإخفاء موجبات الفنت، فلو كانت هذه الدعوة باطلة ملا ا�ستغل بها، 

ثم ملا بنّي �سحة طريقته اأ�سار اإىل نفي املعار�س وقال ال ينبغي اأن حتملكم 

عداوتي على مذهب ودين تقعون ب�سببه يف العذاب ال�سديد من اهلل تعاىل، 

كما وقع فيه اأقوام االأنبياء املتقدمني، ثم اإنه ملا �سحح مذهب نف�سه بهذه 

الدالئل عاد اإىل تقرير ما ذكره اأوالً وهو التوحيد واملنع من البخ�س بقوله: 

{ڤ  ڤ} ثم بني لهم اأن �سبق الكفر واملع�سية منهم ال ينبغي اأن مينعهم 

من االإميان والطاعة الأنه تعاىل رحيم ودود يقبل االإميان والتوبة من الكافر 

والفا�سق الأن رحمته وحبه لهم يوجب ذلك، وهذا التقرير يف غاية الكمال.
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وما األطف اقرتان ا�سم )الودود بالرحيم( فاإن الرجل قد يغفر ملن اأ�ساء 

اإليه وال يحبه وكذلك قد يرحم من ال يحب والرب تعاىل يغفر لعبده اإذا 

تاب اإليه ويرحمه ويحبه فاإنه يحب التوابني واإذا تاب اإليه عبده اأحبه ولو 

كان منه ما كان.

يف قوله اإن )ربي رحيم ودود) �سر لطيف وهو اأنه يحب التوابني واأنه 

قال: {ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   كما  ويحبه  له  فيغفر  املغفرة  بعد  يحب عبده 

ۋ   ۋ     ۅ} (البقرة)، فالتائب حبيب اهلل واال�ستغفار يت�سمن 
التوبة والتوبة تت�سمن اال�ستغفار وكل منهما يدخل يف م�سمى االآخر عند 

االإطالق واأما عند اقرتان اإحدى اللفظتني باالأخرى فاال�ستغفار: طلب وقاية 

�سر ما م�سى والتوبة: الرجوع وطلب وقاية �سر ما يخافه يف امل�ستقبل من 

�سيئات اأعماله.

ويف اقرتان )الرحيم( بـ)الودود(... بيان لهذه املنة العظيمة من اهلل 

عز وجل على عباده املوؤمنني... فهو )يرحمهم(... و)يودهم( وهل يبقى 

للعبد بعد ذلك �سبب اأال ميتالأ قلبه بحب اهلل حباً يفوق حب كل خملوق 

حتى واإن كان عا�سياً يف فرتة ما من حياته... فاإن (الرحيم الودود) يقبله 

ويحبه اإذا هو رجع اإليه �سبحانه وتعاىل.
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ال�سميع الب�سري

واأربعني  خم�ساً  وجل  عز  اهلل  كتاب  يف  )ال�سميع(  اهلل  ا�سم  ورد 

)45( مرة، وورد ا�سم اهلل )الب�سري( اإحدى واأربعني )41( مرة، واقرتن 

اال�سمان ع�سر )10( مرات واالآيات التي اقرتن فيها اال�سمان هي:

ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٹ}  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  
)االإ�سراء(.

{ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ} )غافر(.

ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ     ڱ    ڳ   {ڳ  

ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ     
ۓ  ڭ} )غافر(.

ڀ    ڀ   پ    پ   پ   پ    ٻ   ٻٻ   ٻ   {ٱ      

ٹ}  ٹ   ٹ   ٿ      ٿٿ    ٿ  ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀڀ  
)ال�سورى(.

{ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ     ڻ  ڻ   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ} )احلج(.
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{چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ} )احلج(.
{يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يتجث  مث  ىث  يث  حج  

مج} )لقمان(.
{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   

ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ} )املجادلة(.

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   {ۇ  

ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ} )الن�ساء(.

{ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئحئ  مئ  

ىئ  يئ  جب  حب} )الن�ساء(.
يف التف�سري:

يف   ،)11( ال�سورى  اآية  هي  اال�سمني  اقــرتان  فيها  ورد  اآية  اأ�سهر 

ٹ   ٿ      ٿٿ    ٿ  {ٺ   وال�سفات  االأ�سماء  قاعدة  اإثبات 

ٹ  ٹ}.

فاأثبت لنف�سه عز وجل ال�سمع والب�سر، بعد اأن نفى املثل مطلقاً فهو 

عز وجل ي�سمع �سمعاً يليق بذاته، ويب�سر اإب�ساراً يليق بذاته.. كما قال 

ملو�سى: {ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې} )طه(.
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ي�سمع عز وجل مايحب وما يبغ�س، ويرى ما ير�سيه وما يغ�سبه..

يف ختام بع�س االآيات وعيد للمعر�سني، الأن اهلل ي�سمع ما يقولون، 

ويب�سر ما يعملون، وبيان اأن الذين يُدَعون من دون اهلل ال ي�سمعون وال 

يب�سرون، فال ميلكون �سراً وال نفعاً لهم.

وال�سمع والب�سر هما ركنا العلم اليقيني الثابت وال�سمع ي�سبق الب�سر 

دائماً.. فاقرتنا بهذا الرتتيب وهلل املثل االأعلى عز وجل.

مدح  فيها  بـ{وئ    ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ  ۈئ}  ختمت  التي  االآيــات  وبع�س 

عليه  تخفى  ال  الذي  الب�سري  ال�سميع  �سارعها  الأن  ونواهيه  اهلل  الأوامر 

خافية.

و)الب�سري( اإذا انفرد قد يعني )الب�سر( اأو )الب�سرية( اأما اإذا اقرتن 

بـ)ال�سميع( فاإنه يعني الب�سر والنظر والروؤية التي تليق برب العزة �سبحانه 

وتعاىل.

اأي ي�سمع من الكفار ثناءهم على  قوله {ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ} 

االأ�سنام، وال ي�سمع منهم ثناءهم على اهلل ويب�سر خ�سوعهم و�سجودهم لهم، 

وال يب�سر خ�سوعهم وتوا�سعهم هلل، {ٿ ٹ  ٹ} يفيد احل�سر، 

لفظان م�سعران بح�سول هاتني ال�سفتني على �سبيل الكمال، والكمال يف كل 

ال�سفات لي�س اإال هلل، فهذا هو املراد من هذا احل�سر.

ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ     ڱ    ڳ   {ڳ  

ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ     
ۓ  ڭ} (غافر).
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وا�ستفظاعه.  با�ستب�ساعه  توحي  الكرب  مواجهة  يف  باهلل  واال�ستعاذة 

منه  يتوقع  الذي  القبيح،  الفظيع  ال�سيء  من  باهلل  ي�ستعيذ  اإمنا  فاالإن�سان 

النا�س من  ويتعب  يتعب �ساحبه  كله. وهو  الكرب هذا  واالأذى.. ويف  ال�سر 

فهو  االآخرين.  �سدور  ويــوؤذي  فيه  يحيك  الذي  ال�سدر  يــوؤذي  وهو  حوله؛ 

�سر ي�ستحق اال�ستعاذة باهلل منه.. {ے    ے  ۓ     ۓ}.. الذي 

ي�سمع ويرى، والكرب الذميم يتمثل يف حركة ترى ويف كالم ي�سمع. فهو يكل 

اأمره اإىل ال�سميع الب�سري يتواله مبا يراه.

واقرتان اال�سمني )ال�سميع الب�سري( يورث عند العبد املراقبة فيما 

ينطق ويفعل، فاإن )ال�سميع الب�سري( ي�سمع ويرى دبيب النملة ال�سوداء، 

على ال�سخرة ال�سماء، يف الليلة الظلماء.. 

ولي�س ذلك فح�سب بل كل �سيء يحويه القلب كما يف حديث النبي |: 

»اإن اهلل ل ينظر اإىل اأج�سادكم ول اإىل �سوركم ولكن ينظر اإىل قلوبكم 

واأعمالكم« م�سلم.. فهو �سبحانه يرى ال�سرك والكرب والرياء... وكذلك 

يرى ال�سدق واالإخال�س والتقوى وكل هذه يف القلوب...

فرياقب العبد اأقواله... وي�سلح اأعماله.. وينظف قلبه الأنه يتعامل مع 

)ال�سميع الب�سري( �سبحانه.
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ال�سميع العليم

ورد ا�سم اهلل )ال�سميع( يف كتاب اهلل عز وجل خم�ساً واأربعني )45( 

مرة، اقرتن بـ)العليم( اثنتني وثالثني )32( مرة، وبـ)الب�سري( ع�سر )10( 

مرات، وبـ)القريب( مرة واحدة، وانفرد مرتني م�سافاً اإىل الدعاء.

و)ال�سميع( يف جميع املوا�سع كان اال�سم االأول {ٺ  ٺ}.

ومن االآيات التي اقرتن فيها اال�سمان يف كتاب اهلل العزيز:

ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   {ٱ  

ٺ  ٺ  ٺ} )البقرة(.

کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   {ڍ  

گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ} )البقرة(.

{وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی} )املائدة(.

{گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ} )االأنعام(.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ    ےے   ھ    ھ   ھ         {ھ  

ۇ} )االأنعام(.

{ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب} 

)االأنفال(.
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ڍ}  ڇ   ڇ   ڇ     چڇ    چ    چ   چ   ڃ     ڃ   {ڃ  

)االأنبياء(.

ڭ   ڭ   ڭ     ۓ     ےۓ   ے   ھ  ھ     ھ   ھ   {ہ  

ڭ} )ف�سلت(.

{وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ی} 

)البقرة(.

{ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ} )البقرة(.

حت   جت   يب   مبىب   خب   حب     جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ     {ی  

خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ} 
)البقرة(.

{ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ} )اآل عمران(.

{ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  

ىئ   } )اآل عمران(.

{چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ} 

)االأعراف(.
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{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ} )االأنفال(.

{ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  

ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ} )التوبة(.

{ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ} )التوبة(.
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ     ڤ      ٹ   ٹ   {ٹ  

چ    چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ} )النور(.

{ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  

ں} )احلجرات(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ} )الن�ساء(.
{ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   

ڱ  ڱ} )االأنفال(
دبيب  ي�سمع  فهو  وجل،  عز  باهلل  يليق  مطلق  �سمع  وهو  )ال�سميع( 
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ال�سر  ي�سمع  ال�سماء..  ال�سخرة  على  الظلماء  الليلة  ال�سوداء يف  النملة 

واأخفى.. والكل �سواء عنده عز وجل.

واقرتان اال�سمني )ال�سميع العليم( يبنّي اأن علمه مل يكن عن اإخبار له 

وال عن نقل اإليه.. بل هو �سبحانه ي�سمع ما يقال يف ملكه.

و{ڳ} مبعنى ال�سامع وهو من �سيغ املبالغة.

ويف االآيات حتذير للعباد وتهديد للمعاندين، كقوله تعاىل: {ڑ  ڑ  

ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ} )البقرة(.

كقوله  االإجابة...  فاملق�سود  دعاء،  االإ�سمان مبو�سع  يقرتن  وعندما 

تعاىل: {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ} )اآل عمران(.
: ويف مو�سع تاأييد للنبي 

{ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ} 

)يون�س(.

{ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب} 

)االأنفال(.

الأنه  اإياهم  يكفيه  اأن  ر�سوله  اهلل  وعد  )ولهذا  ال�سعدي:  تف�سري  يف 

ال�سميع جلميع االأ�سوات باختالف اللغات على تنوع احلاجات، العليم مبا 

بني اأيديهم وما خلفهم، وبالغيب وال�سهادة بالظواهر والبواطن، فاإن كان 

كذلك كفاك اهلل �سرهم(.
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وقال القرطبي يف اآيات الو�سية: )�سفتان هلل تعاىل ال يخفى معهما 

�سيء من جنف املو�سني وتبديل املعتدين(.

قال: {ڳ  ڳ  ڳ} ومل يذكر �سفة غريهما كالعزيز احلكيم 

وغريهما، وذلك الأنه �سبق القول يف قوله: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

{ڭ   وبقوله:  ھ}  ھ      ھ     {ھ   بقوله:  الفعل  و�سبق   { ہ  
ۋ    ۋ   ٴۇ   {ۈ   وبقوله:  ۈ}  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ  
ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې} وهو )ال�سميع( ي�سمع ما قالوه وهو 
)العليم( يعلم من �سدق فيما قال: ممن كذب واأي�ساً عليم ما يعمل فيثيب 

اأ�سناف ح�سناته  اأمور هي  ثالثة  له  العبد  اأن  لطيفة وهي  ويعاقب وههنا 

اأحدها: عمل قلبه وهو الت�سديق وهو ال يرى وال ي�سمع، واإمنا يعلم وعمل 

ل�سانه وهو ي�سمع وعمل اأع�سائه وجوارحه وهو يرى فاإذا اأتى بهذه االأ�سياء 

يجعل اهلل مل�سموعه ما ال اأذن �سمعت، وملرئيه ما ال عني راأت، ولعمل قلبه 

ما ال خطر على قلب اأحد، كما و�سف يف اخلرب يف و�سف اجلنة.

{ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  }.

يكون  اأن  على  ن�سب  فهي  للرحمة  اأي  قال: {ڦ  ڦ  ڦڦ}  ثم 

مفعوالً له. ثم قال: {جب  حب  خب  مب} يعني اأن تلك الرحمة كانت 

باأل�سنتهم حاجاتهم،  اأن يذكروا  اإما  رحمة يف احلقيقة الأن املحتاجني، 

مل  واإن  كالمهم،  ي�سمع  تعاىل  فهو  ذكروها  فــاإن  يذكروها  ال  اأن  واإمــا 

اأن  يقت�سي  اأن كونه �سميعاً عليماً  يذكروها فهو تعاىل عامل بها فثبت 

ينزل رحمته عليهم.
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{وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی} بل هو عاجز عن �سرفه عن نف�سه وجلب اخلري لها، 
فكيف يقدر اأن يدفعه عن غريه؟ وعربَّ عنه بـ(ما)، دون )من( اإ�سارة اإىل 

اأنه من جن�س ما ال يعقل، وما كان م�ساركاً يف احلقيقة جلن�س ما ال يعقل، 

يكون معزوالً عن االألوهية، واإمنا قّدم ال�سر؛ الأن التحرز منه اأهم من حتري 

النفع، ثم هددهم بقوله: {ىئ  ی  ی  ی  ی} باالأقوال والعقائد، 

فيجازي عليهما، اإن خرياً فخري، واإن �سراً ف�سر. 

واملعلومات،  بامل�سموعات  العلم  يف  املبالغ  اأي:  {ڳ  ڳ  ڳ} 

التي من جملة ما اأ�سروه من النجوى، فيجازيهم باأقوالهم واأفعالهم.

{ڳ  ڳ  ڳ} وعيد لهم، اأي ي�سمع ما ينطقون به، ويعلم ما 

 | اأو وْعٌد لر�سول اهلل  ي�سمرون من احل�سد والغل وهو معاقبهم عليه. 

مبعنى: ي�سمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما تريده من اإظهار دين احلق، وهو 

م�ستجيب لك ومو�سلك اإىل مرادك.

{گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ} )االأنعام(.

{وله} عطف على اهلل {گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ} من ال�سكنى وتعديه 

چ   چ    چ   چ   ڃ   {ڃ   قــولــه:  يف  كما  بفي 

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ}. {ڳ  
ڳ  ڳ} ي�سمع كل م�سموع ويعلم كل معلوم، فال يخفى عليه �سيء 

مما ي�ستمل عليه امللوان.
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ت�سمع  يقول:  كاأنه  ڭ}  {ۓ   ۓ  ڭ   بقوله:  الدعاء  هذا  عقَّب 

دعاءنا وت�سرعنا، وتعلم ما يف قلوبنا من االإخال�س وترك االلتفات اإىل اأحد 

�سواك. فاإن قيل: قوله: {ۓ   ۓ  ڭ  ڭ} يفيد احل�سر ولي�س االأمر 

كذلك، فاإن غريه قد يكون �سميعاً. قلنا: اإنه �سبحانه لكماله يف هذه ال�سفة 

يكون كاأنه هو املخت�س بها دون غريه.

اأن الغر�س  { ڌ  ڎ  ڎ  ڈ } )االأعراف( ففيه وجهان: االأول: 

من اال�ستعاذة االحرتاز من �سر الو�سو�سة ومعلوم اأن الو�سو�سة كاأنها حروف 

خفية يف قلب االإن�سان، وال يطلع عليها اأحد، فكاأن العبد يقول: يا من هو 

على هذه ال�سفة التي ي�سمع بها كل م�سموع، ويعلم كل �سر خفي اأنت ت�سمع 

و�سو�سة ال�سيطان وتعلم غر�سه فيها، واأنت القادر على دفعها عني، فادفعها 

عني بف�سلك، فلهذا ال�سبب كان ذكر ال�سميع العليم اأوىل بهذا املو�سع من 

�سائر االأذكار: 

الثاين: اأنه اإمنا تعني هذا الذكر بهذا املو�سع اقتداء بلفظ القراآن، وهو 

قوله تعاىل: {چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ} )االأعراف( وقال يف حم ال�سجدة: {ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ} 
)ف�سلت(.

فالعبد املوؤمن يحفظ ل�سانه عن كل ما ال ير�ساه اهلل الأنه يتعامل مع 

)ال�سميع العليم( عز وجل... ي�سمع ما يقال ويعلم املقا�سد.
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ال�سميع القريب

اقرتن ا�سم اهلل )ال�سميع( بـ)القريب( مرة واحدة يف كتاب اهلل عز وجل 

يف قوله.

{ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  ٹ     

ڤ  ڤ  ڤ} )�سباأ(.
يف التف�سري:

قوله: {ٹ     ڤ  ڤ  ڤ}: اإن ربي �سميع ملا اأقول لكم، حافظ له، 

وهو املجازي يل على �سدقي يف ذلك، وهو مني غري بعيد، فيتعذر عليه 

�سماع.... )الطربي(

و�ساأله  دعاه  ممن  )قريب(  كلها،  واالأ�سوات  لالأقوال  )�سميع(  ربي 

وعبده. )ال�سعدي(

اأو �سده،  اأين على هدى،  يعلم  اأن اهلل  اأي  {ٹ     ڤ  ڤ  ڤ} 

اأحوال خ�سومه، الأنه �سميع ملا يقوله  ويح�سل من ذلك علم مقابلة من 

الفريقان، قريب مما ي�سمرونه، فال يخفى عليه �سيء.

ويف تف�سري الرازي: فاإن قلت: اأين التقابل بني قوله: {ڀ   ٺ   ٺ  

ٺٺ} وقوله: {ٿ  ٹ     ٹٹ} واإمنا كان ي�ستقيم اأن يقال: فاإمنا اأ�سل 
على نف�سي، واإن اهتديت فاإمنا اهتدى لها، كقوله تعاىل: {مت  ىت  يت   

جثمث  ىث  يث  حجمج} )ف�سلت: 46(، {پ  پ    ڀڀ  ڀ  
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ} (الزمر). اأو يقال: 
فاإمنا اأ�سّل بنف�سي. قلت: هما متقابالن من جهة املعنى؛ الأّن النف�س كل 

بها   فهو  لها  و�سار  عليها  وبال  ما هو  كل  اأن  اأعني:  بها،  فهو  عليها  ما 

وب�سببها: الأّنها االأّمارة بال�سوء، وما لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه، 

وهذا حكم عاّم لكل مكلف، واإمنا اأمر ر�سوله | اأن ي�سنده اإىل نف�سه؛ 

الأن الر�سول اإذا دخل حتته مع جاللة قدره و�سداد طريقته كان غريه اأوىل 

به {ٹ     ڤ  ڤ  ڤ} يدرك قول كل �ساّل ومهتد، وفعله ال يخفى 

عليه منهما �سيء.

وعن ابن القيم: ويف ال�سحيح: عن اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنه قال: كنا 

اأيها النا�س اربعوا  اأ�سواتنا بالتكبري فقال: يا  مع النبي يف �سفر فارتفعت 

على اأنف�سكم اإنكم ال تدعون اأ�سم وال غائباً اإن الذي تدعونه �سميع قريب 

اأقرب اإىل اأحدكم من عنق راحلته. (متفق عليه)

فهذا قرب خا�س بالداعي دعاء العبادة والثناء واحلمد وهذا القرب ال 

ينافـي كمال مباينة الرب خللقه وا�ستواءه على عر�سه بل يجامعه ويالزمه 

فاإنه لي�س كقرب االأج�سام بع�سها من بع�س تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبرياً 

قرب  فاأما  عبده  من  يقرب  والــرب  ربه  من  يقرب  العبد  اأن  ريب  وال  منه 

العبد: كقوله تعاىل: {ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ} )العلق(، وقوله يف احلديث 

القد�سي: »من تقرب مني �سربًا تقربت منه ذراعًا« (م�سلم). وكقوله: »وما 

اأداء ما افرت�ست عليه ول يزال عبدي يتقرب اإيل  تقرب اإيل عبدي مبثل 

بالنوافل حتى اأحبه فاإذا اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به وب�سره الذي 

يب�سر به ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�سي بها فبي ي�سمع وبي يب�سر 
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وبي يبط�س وبي مي�سي« )البخاري(، ويف احلديث ال�سحيح: »اأقرب ما يكون 

الرب من عبده: يف جوف الليل الأخري« )الرتمذي - �سححه االألباين(، ويف 

احلديث اأي�ساً: »اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد« (م�سلم).

وهو لقربه ي�سمعها واإن خف�ست كما ي�سمعها اإذا رفعت فاإنه �سميع قريب 

وهذا القرب هو من لوازم املحبة فكلما كان احلب اأعظم كان القرب اأكرث.

وقال تعاىل لر�سوله |: {ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ}.
فهذا ن�س �سريح يف اأن هدي الر�سول | اإمنا يح�سل بالوحي فيا عجباً 

كيف يح�سل الهدى لغريه باالآراء والعقول املختلفة واالأقوال امل�سطربة ولكن 

من يهد اهلل فهو املهتد ومن ي�سلل فلن جتد له ولياً مر�سداً.

فاأي �سالل اأعظم من �سالل من زعم اأن الهداية ال حت�سل بالوحي ثم 

يحيل فيها على عقل فالن وراي فلتان وقول زيد وعمرو ولقد عظمت نعمة 

اهلل على عبد عافاه من هذه البلية العظمى وامل�سيبة الكربى واحلمد هلل 

رب العاملني.

وال �سك اأن اقرتان اال�سمني.. يدفع العبد اإىل االإخال�س يف الدعاء 

وال�سوؤال.. فاهلل ي�سمع عبده، وقريب منه.. فينبغي على العبد اأن يكون 

�سادقاً فيما يقول خمل�ساً فيما يدعو.
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ال�ساكر العليم

اهلل  كتاب  يف  مرتني  والفتح  بال�سم  منوناً  )ال�ساكر(  اهلل  ا�سم  ورد 

العزيز، واقرتن با�سم اهلل )العليم(.

{ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  

گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں} )البقرة(.
ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   {ۆئ  

ی  ی} )الن�ساء(.
يف التف�سري:

)ال�ساكر( من اأ�سماء اهلل عز وجل، وهو الذي يقبل من عباده الي�سري 

ويجازيهم عليه بالعظيم.

الذي اإذا قام عبده باأوامره اأعانه على ذلك، واأثنى عليه ومدحه، 

ون�ساطاً، ويف  قوة  بدنه  و�سعة، ويف  واإمياناً  نــوراً  قلبه  وجــازاه يف 

اأحواله زيادة وبركة ومناء. ويف االآخرة ثواباً جزياًل ونعيماً  جميع 

مقيماً تاماً.

ومن �ُسكر اهلل لعبده، اأنه اإن ترك �سيئاً هلل عز وجل، عوَّ�سه اهلل خرياً 

ذراعاً،  اإليه  تقّرب  ومن  ذراعاً،  اإليه  تقّرب  �سرباً،  اإليه  تقّرب  ومن  منه، 

تقّرب اإليه باعاً.

و)من( يف اآية �سورة البقرة �سرطية بدليل الفاء يف جوابها. وقوله: 
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تطوع خرياً  ومن  التقدير  اإذ  دليل اجلواب  {ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں} 

جوزي به الأن اهلل )�ساكر( اأي ال ي�سيع اأجر حم�سن، عليم ال يخفى عنه 

اإح�سانه، وذكر الو�سفني الأن ترك الثواب عن االإح�سان ال يكون اإاّل عن 

جحود للف�سيلة اأو جهل بها فلذلك نفيا بقوله: {  ڱ   ں  ں}.

{ڱ  ڱ  ڱ   } جماز لعبده بعمله {   ں  ں} بنيته. وال�سكر من 

اهلل تعاىل اأن يعطي لعبده فوق ما ي�ستحق. يقبل الي�سري ويعطي الكثري.

اأما قوله تعاىل: {ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں} فاعلم اأن ال�ساكر يف اللغة 

هو املظهر لالإنعام عليه، وفـي حقه تعاىل معناه املجازي على الطاعة: 

واإمنا �سمي املجازاة على الطاعة �سكراً لوجوه.

الأول: اأن اللفظ خرج خمرج التلطف للعباد مبالغة يف االإح�سان اإليهم، 

تعاىل: {ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    قال  كما 

ەئوئ  } )البقرة: 245( وهو تعاىل ال ي�ستقر�س من عو�س، ولكنه تلطف 
يف اال�ستدعاء كاأنه قيل: من ذا الذي يعمل عمل املقر�س باأن يقدم فياأخذ 

اأ�سعاف ما قدم.

الثاين: اأن ال�سكر ملا كان مقاباًل االإنعام اأو اجلزاء عليه �سمي كل ما كان 

جزاء �سكراً على �سبيل الت�سبيه.

الثالث: كاأنه يقول: اأنا واإن كنت غنياً عن طاعتك اإال اأين اأجعل لها من 

املوقع بحيث لو �سح على اأن اأنتفع بها ملا ازداد وقعه على ماح�سل وباجلملة 

فاملق�سود بيان اأن طاعة العبد مقبولة عند اهلل  تعاىل وواقعة موقع القبول 

يف اأق�سى الدرجات.



94

اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

اأما قوله: {عليم} فاملعنى اأنه يعلم قدر اجلزاء فال يبخ�س امل�ستحق 

حقه الأنه تعاىل عامل بقدره وعامل مبا يزيد عليه من التف�سل، وهو األيق 

بالكالم ليكون لقوله تعاىل {عليم} تعلق ب�ساكر ويحتمل اأنه يريد اأنه عليم 

مبا ياأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة واالإخال�س وما يفعله ال على هذا 

من خالف  �سروطه، وحتذير  على  يجب  ما  اأداء  ترغيب يف  وذلك  احلد، 

ذلك.

وقوله: {ىئ  ىئ  ی  ی  ی} اأي واهلل �ساكر عليم، ومعنى 

ال�سكر  حقيقة  الأن  يفعله  فيما  عليه  وم�سهد  للعبد  مادح  اأنه  �ساكراً  كونه 

ه الثناء على املح�سن بذكر اإح�سانه، فالعبد ي�سكر اهلل اأي يثني عليه  وحدَّ

بذكر اإح�سانه اإليه الذي هو نعمته عليه، والربُّ ي�سكر للعبد اأن يثني عليه 

بذكر اإح�سانه الذي هو طاعته له، فاإن اهلل يثني عليه مبا يفعله من الطاعة 

مع علمه باأن له ذنوباً كثرية.

واقرتن )ال�ساكر( بـ)العليم( الأن �سكر اهلل عز وجل للعبد قائم على 

ي�ستحق  من  وجل  عز  فيعلم  والباطنة....  الظاهرة  اأحواله  بكل  علمه 

)ال�سكر( ومن ال ي�ستحقه فال جمال للعبد يف تعامله مع )ال�ساكر العليم(، 

فهو  لــه..  اهلل  من  �سكر  فال  واإال  كله...  عمله  ويخل�س يف  يتَّبع  اأن  اإال 

�سبحانه )ال�ساكر العليم(.
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�سكور حليم

اهلل  كتاب  من  واحدة  اآية  بـ)احلليم( يف  )ال�سكور(  اهلل  ا�سم  اقرتن 

العزيز:

{ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    ې  

ې} )التغابن(.
يف التف�سري:

{ې  ې    ې  ې}.

�ُسكر اهلل لعبده هو جمازاته له باالأجر اجلزيل على العمل القليل.

وقوله: {ې} اأي ال يعجل بالعقوبة، بل ي�سرت ويتجاوز عن الذنوب.

واهلل تعاىل �سكور يقبل من عباده الي�سري من العمل، ويجازيهم عليه 

الكثري من االأجر، وي�سكر تعاىل ملن حتمل من اأجله امل�ساق واالأثقال، وناء 

بالتكاليف الثقال، ومن ترك �سيئاً هلل، عوَّ�سه اهلل خرياً منه.

{ې  ې} ذو �سكر الأهل االإنفاق يف �سبيله، بح�سن اجلزاء لهم 

اأهل معا�سيه برتك  �سبيله {ې} عن  الدنيا يف  اأنفقوا يف  ما  على 

معاجلتهم بعقوبته.

ال�سيخ رحمة اهلل تعاىل علينا وعليه، قد بني  قال  اأ�ــســواء البيان:  يف 

اأكرث بقوله: {چ  ڇ  ڇ   اإىل  االإنفاق �سبعمائة  اأنه ي�ساعف  تعاىل 
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ} )البقرة: 261(، اإىل 
قوله: {ک  ک     ک  گگ} )البقرة: 261(.

واأ�سل القر�س يف اللغة: القطع ويف ال�سرع قطع جزء من املال يعطيه 

ملن ينتفع به ثم يرده، اأي اأن اهلل تعاىل يرد اأ�سعافاً، وقد �سمى معاملته مع 

عبيده قر�ساً وبيعاً و�سراء وجتارة.

ومعنى ذلك كله اأن العبد يعمل لوجه اهلل واهلل جل وعال يعطيه ثواب 

ذلك العمل، كما يف قوله تعاىل: {ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ} 

(التغابن: 17).

ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   {ڭ   وقوله: 

ۋ    ۅۅ} )التوبة: 111(.
وقوله: {ېئ   ېئ     ىئ  ىئ} )التوبة: 111(.

وقوله: {ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     

ے  ۓ  ۓ  ڭ} )ال�سف: 10 - 11( االآية، مع قوله تعاىل: {ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ} )فاطر(.

والقر�س احل�سن هو ما يكون من الك�سب الطيب خال�ساً لوجه اهلل.

وقوله: {ې  ې    ې  ې}.

قال ال�سيخ رحمة اهلل تعاىل علينا وعليه �ُسكر اهلل لعبده هو جمازاته 

له باالأجر اجلزيل على العمل القليل.

وقوله: {ې} اأي ال يعجل بالعقوبة بل ي�سرت ويتجاوز عن ذنوب.
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اإ�سالح  نواحي  بع�س  يف  بالتوجيه  ي�سعر  هنا  التذييل  هذا  وجميء 

االأ�سرة، وهو اأن يقبل كل من الزوجني عمل االآخر ب�سكر، ويقابل كل اإ�ساءة 

بال�سكر  املقابلة  ي�ستحق  االإنفاق  والأن  الع�سرة،  ح�سن  معنى  ليتم  بحلم 

والعداوة تقابل باحللم. )اإ�سارة اإىل االآية )14( من �سورة التغابن(

يف اللغة:

)�سكر( ال�سكر عرفان االإح�سان ون�سره، قال ثعلب: ال�سكر ال يكون اإال 

عن يد، واحلمد يكون عن يد، وعن غري يد، فهذا الفرق بينهما، وال�سكر 

من اهلل املجازاة والثناء اجلميل، �سكره و�سكر له ي�سكر �سكراً و�سكوراً.

و)ال�سكور( �سيغة مبالغة من ال�سكر، فاهلل )�ساكر( و)�سكور(.

ويالحظ اأن اهلل �سبحانه ختم اآية العبادة )الطواف( بـ )�ساكر عليم( 

احل�سنة  الطاعات  اأن  وذلك  )�سكور حليم(  املبالغة  ب�سيغة  االإنفاق  واآية 

بع�سر اأمثالها اأما النفقة الطيبة فثوابها اإىل �سبعمائة �سعف فاأتى ب�سيغة 

املبالغة )�سكور(.

االإنفاق  يف  امل�سارعة  اإىل  العبد  يدفع  احلليم(  )ال�سكور  اقرتان  اإن 

ال�سفات  )ال�سكور( وهما من  العظيمة من  امل�ساعفات  لوجه اهلل رجاء 

علينا  ف�سلهم  الف�سل  الأهل  فنعرف  بها...  نتخلق  اأن  اهلل  يرغبنا  التي 

والأهل االإ�ساء حلمنا عليهم... �سبحانه هو )ال�سكور احلليم(.
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العزيز احلكيم

اهلل  كتاب  يف  مــرة،   )87( وثمانني  �سبعاً  )العزيز(  اهلل  ا�سم  ورد 

الكرمي.

اقرتن بـ)احلكيم( �سبعاً واأربعني )47( مرة.

واقرتن بـ)الرحيم( ثالث ع�سرة )13( مرة.

واقرتن بـ)القوي( �سبع )7( مرات، اأتى بعده.

واقرتن بـ)العليم( �ست )6( مرات.

واقرتن بـ)الغفار( ثالث )3( مرات.

واقرتن بـ)احلميد( ثالث )3( مرات.

واقرتن بـ)الغفور( مرتني.

بـــ)ذي انتقام( ثالث مــرات، »�سفة هلل عز وجل ولي�س من  واقــرتن 

االأ�سماء احل�سنى«.

واقرتن بـ)الوهاب( مرة واحدة.

واقرتن بـ)املقتدر( مرة واحدة.

وانفرد مرة واحدة.

اأوالً مع جميع هذه االأ�سماء عدا  اأن ا�سم اهلل العزيز كان  ويالحظ 

)القوي(، اأتى معه ثانياً.
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التي اقرتن  االآيات  بـ)العزيز( ومن  ا�سم اقرتن  اأكرث  و)احلكيم( هو 

فيها اال�سمان:

{ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ} )البقرة(.

گ         گ    گ         ک     ک      کک   ڑ           ڑ     ژ   ژ    ڈ   {ڈ  

گ  ڳ} )اآل عمران(.

ٺ       ٺ     ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   

ٺ  ٿ} )اآل عمران(.

{وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ} 

)املائدة(.

{ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ} )اإبراهيم(.

ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ    گ   {ک  

ں   ں  } )النحل(.

{ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    ھ} )النمل(.

{ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     

گ} )العنكبوت(.
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{ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  

ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ  ہ} )لقمان(.

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں     ڱں   ڱڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ڳ   {ڳ  

ۀ} )�سباأ(.

{ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائەئ  

ەئ  وئ          وئ      ۇئ} )فاطر(.

{ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ} )ال�سورى(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ      پ} )اجلاثية(.

ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   {ۋ  

ائ   ائ} )البقرة(.

ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   {ٺ  

ڤ  ڤ    ڤ   ڤ} )املائدة(.

{ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ} )االأنفال(.

{ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڻڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ  

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ} )التوبة(.
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ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ       ۈئ   ۈئ   {ۆئ  

ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب  ىب} )لقمان(.
{ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں} )الن�ساء(.

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   {ڦ  

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  } )الن�ساء(.

ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   {ڇ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک} )الن�ساء(.

{ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ} )الفتح(.

{ڻ   ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ} )الفتح(.

يف تف�سري ال�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل:

)العزيز(: له ثالثة معاٍن: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع، فعزة 

ې  ې    } تعاىل:  لقوله   - القدر  عظيم  وجــل  عز  اأنــه  اأي   - القدر 

ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  
ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ } (الزمر) االآية، اأما عزة القهر 
فمعناها الغلبة - اأي اأنه �سبحانه وتعاىل غالب ال يغلبه �سيء -، وهذا 

ال�سوء -  يناله  اأن  اأنه ميتنع  االمتناع فمعناها  واأما عزة  اأظهر معانيها، 
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ماأخوذ من قولهم: »اأر�س عزاز« اأي قوية �سلبة ال توؤثر فيها االأقدام -، 

واأما »احلكيم« اأي ذو احلكم، واحلكمة.

و)احلكيم( يكون حاكماً وحكيماً.. مبا يقرتن به.. وتختلف منا�سبة 

)العزيز  احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  من  اال�سمني  بهذين  الكتاب  اآيــات  ختام 

احلكيم(.

ففي دعاء اإبراهيم يلجاأ عليه ال�سالم اإىل )العزيز احلكيم( تعظيماً 

واإجالالً، واآيات اأخرى تختم بهذين اال�سمني تهديداً ووعيداً ملن يعر�س 

عن احلق، فاإن من احلكمة عقاب املعر�سني.

ويف اآيات اأخرى اأنه �سبحانه عز.. فحكم.

يقول ال�سعدي: )وختم االآية بهذين اال�سمني العظيمني الدالني على 

ودلت  اأحكام �سدرت عن عزته  الأن هذه  وكمال احلكمة  العزة  كمال 

وينبغي  بها(،  الالئقة  موا�سعها  يف  و�سعها  حيث  حكمته  كمال  على 

االإ�سارة اإىل االآية )118( من �سورة املائدة، خمرباً اهلل عز وجل عن 

ال�سالم: {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ   عليه  ـ  عي�سى 

ىئ   ىئ  ىئ}.

ـ عليه  اإبراهيم  اأن يكون قول عي�سى كقول  املرء قد يظن  اأن  وذلك 

ال�سالم ـ {ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ} )اإبراهيم(.

مل يطلب عي�سى ـ عليه ال�سالم ـ املغفرة لهم، ذلك اأنهم اأ�سركوا باهلل 
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وكفروا به باأن اأّلهوا عي�سى ـ عليه ال�سالم ـ واأمه ال�سّديقة مرمي.. واإمنا 

اأق�سى ما ا�ستطاع اأن يفعل هو اأن يفّو�س االأمر هلل عز وجل.

بهم  اأرحم  واأنت  {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ}  ال�سعدي:  تف�سري  جــاء يف 

من اأنف�سهم، واأعلم باأحوالهم فلوال اأنهم عباد متمردون مل تعذبهم {ۈئ  

ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ} اأي فمغفرتك �سادرة عن متام عزة 
وقدرة ال كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة، احلكيم حيث كان مقت�سى 

حكمتك اأن تغفر ملن جاء باأ�سباب املغفرة.

ويف تف�سري الرازي:

{ېئ  ېئ  ىئ   ىئ} والعزيز: هو القادر الذي ال يغلب، واحلكيم 

هو العامل الذي ال يجهل �سيئاً، واإذا كان عاملاً قادراً كان ما يفعله �سواباً 

ومرباأ عن العبث وال�سفه، ولوال كونه كذلك ملا �سح منه اإجابة الدعاء وال 

بعثة الر�سل، وال اإنزل الكتاب.

اأما قوله: {ىئ   ىئ} فالعزيز اإ�سارة اإىل كمال القدرة، واحلكيم 

اإ�سارة اإىل كمال العلم، وهما ال�سفتان اللتان ميتنع ح�سول االإلهية اإال معهما 

الأن كونه قائماً بالق�سط ال يتم اإال اإذا كان عاملاً مبقادير احلاجات، وكان قادراً 

م العزيز على احلكيم يف الذكر، الأن العلم بكونه  على حت�سيل املهمات، وقدَّ

املعرفة اال�ستداللية،  العلم بكونه عاملاً يف طريق  متقدم على  تعاىل قادراً 

فلما كان مقدماً يف املعرفة اال�ستداللية، وكان هذا اخلطاب مع امل�ستدلني، 

ال جرم قدم تعاىل ذكر العزيز على احلكيم.
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ثم قال: {ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ} فيه اإ�سارة اإىل اجلواب 

عن �سبهات الن�سارى، وذلك الأن اعتمادهم على اأمرين اأحدهما: اأنه قدر 

القدر  قال: هذا  تعاىل  فكاأنه  واالأبر�س،  االأكمه  واإبــراء  املوتى  اإحياء  على 

من القدرة ال يكفي يف االإلهية، بل ال بد واأن يكون عزيزاً غالباً ال يدفع وال 

مينع، واأنتم قد اعرتفتم باأن عي�سى ما كان كذلك، وكيف واأنتم تقولون اإن 

اليهود قتلوه؟ والثاين: اأنهم قالوا: اإنه كان يخرب عن الغيوب وغريها، فيكون 

اإلهاً، فكاأنه تعاىل قال: هذا القدر من العلم ال يكفي يف االإلهية، بل ال بد 

، اأي عاملاً بجميع املعلومات وبجميع عواقب االأمور، فذكر  واأن يكون حكيماًٍ

ونظري  ال�سبهتني  هاتني  عن  اجلــواب  اإىل  اإ�سارة  ههنا  {گ        گ} 

هذه االآية ما ذكره تعاىل يف اأول ال�سورة من قوله: {ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ} )اآل عمران(.

على  توكلهم  يكون  اأن  منه  والغر�س   { ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   {ٹ  

اهلل ال على املالئكة وهذا تنبيه على اأن اإميان العبد ال يكمل اإال عند 

االإعرا�س عن االأ�سباب واالإقبال بالكلية على م�سبب االأ�سباب.

{ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ ڇ  ڇ} اإن قوله 

تعاىل: {وهو اأهون عليه} يفهم منه اأمران اأحدهما: هو ما يكون يف االآخر 

تعب كما يقال اإن نقل اخلفيف اأهون من نقل الثقيل واالآخر: هو ما ذكرنا 

من االأولوية من غري لزوم تعب يف االآخر، فقوله: {ڃ  ڃ  ڃ} اإ�سارة 

اإىل اأن كونه اأهون باملعنى الثاين ال يفهم منه االأول.

عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما، وقيل: املثل االأعلى اأي ال�سفة العليا 
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وهي )ال اإله اإال اهلل(، وقوله تعاىل: {ڇ   ڇ ڇ} اأي كامل القدرة 

االأمكنة  االأجزاء يف  املوجودات، فيعلم  العلم بجميع  �سامل  املمكنات،  على 

ويقدر على جمعها وتاأليفها.

{ېئ  ېئ  ىئ   ىئ} واإمنا ذكروا يف دعائهم هذين الو�سفني الأنه 

لو مل يكن عزيزاً بل كان بحيث يغلب ومينع ملا �سح وقوع املطلوب منه، ولو 

ا  مل يكن حكيماً ملا ح�سل هذا املطلوب على وفق احلكمة وامل�سلحة، ولـمَّ

العزيز  اإنه هو  املوحي: فقال  بنّيَ من  بالوحي  الكتاب ح�سل  اأن هذا  ذكر 

احلكيم.

واعلم اأن قوله: {ڇ   ڇ ڇ} يدل على اأن العزيز لي�س اإال 

فهذا  العامل ال غريه،  هو  زيد  يقال:  تفيد احل�سر،  ال�سيغة  الأن هذه  هو 

يقت�سي اأنه ال اإله اإال الواحد، الأن غريه لي�س بعزيز وال حكيم وما ال يكون 

كذلك ال يكون اإلهاً.

�سبحانه  اأنه  تعني  احلكيم(  ب)العزيز  تختم  التي  االأحكام  اآيات  ويف 

)عز(.. )فحكم(.. كما يف اآيات قطع يد ال�سارق وال�سارقة.

من  اال�سمني  بهذين  تختم  التي  االآيــات  تدبر  اهلل  كتاب  تقراأ  عندما 

االأ�سماء احل�سنى )العزيز احلكيم( جتد اجلمال يف اقرتانهما... �سبحانه 

هو )العزيز احلكيم(.
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العزيز احلميد

ورد ا�شم اهلل )احلميد( �شبع ع�شرة )17( مرة يف كتاب اهلل، واقرتن 

وبـ)احلكيم(  مــرات،   )3( ثالث  وبـ)العزيز(  مــرات،   )10( ع�شر  بـ)الغني( 

اال�شم  و)الويل( و)املجيد( مرة لكل ا�شم، وانفرد مرة واحدة، وكان دائماً 

الثاين عدا مع )املجيد( فقد اأتى قبله )احلميد املجيد(.

واالآيات التي ورد فيها )العزيز احلميد( هي:

{ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ} )اإبراهيم(.

{ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې} )�شباأ(.

{ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ} )الربوج(.

)احلمد( هو الثناء واملدح، وعك�شه الذم، و)احلميد( فعيل مبعنى مفعول، 

فاهلل عز وجل )حممود(، ومثني عليه، وممدوح يف ال�شماوات واالأر�ض وكل 

�شيء ي�شبح بحمده )اأي بالثناء عليه(.

ويف التف�سري:

{العزيز} اإ�شارة اإىل كمال القدرة، وقوله: {احلميد} اإ�شارة اإىل كونه 

م�شتحقاً للحمد يف كل اأفعال، وذلك اإمنا يح�شل اإذا كان عاملاً بالكل غنياً 
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عن الكل فثبت مبا ذكرنا اأن �شراط اهلل اإمنا كان مو�شوفاً بكونه �شريفاً 

رفيعاً عالياً لكونه �شراطاً م�شتقيماً لالإله املو�شوف بكونه عزيزاً حميداً، 

فلهذا املعنى: و�شف اهلل نف�شه بهذين الو�شفني يف هذا املقام.

قدم ذكر العزيز على ذكر احلميد، الأن ال�شحيح اأن اأول العلم باهلل العلم 

بكونه تعاىل قادراً، ثم بعد ذلك العلم بكونه عاملاً، ثم بعد ذلك العلم بكونه 

غنياً عن احلاجات، والعزيز هو القادر واحلميد هو العامل الغني، فلما كان 

العلم بكونه تعاىل قادراً متقدماً على العلم بكونه عاملاً بالكل غنياً عن الكل 

ال جرم قدم اهلل ذكر العزيز على ذكر احلميد، واهلل اأعلم.

وحتقيق القول فيه: اأنا بينا اأن ال�شراط اإمنا يكون ممدوحاً حمموداً 

اإذا كان �شراطاً للعامل القادر الغني واهلل تعاىل عرب عن هذه االأمور الثالثة 

بقوله: {ڦ  ڄ  ڄ} ثم ملا ذكر هذا املعنى وقعت ال�شبهة يف اأن 

ذلك العزيز من هو؟ فعطف عليها قوله: {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چچ} اإزالة لتلك ال�شبهة.

وقوله: {ڦ  ڄ} يفيد رغبة ورهبة، فاإنه اإذا كان عزيزاً يكون 

ذا انتقام ينتقم من الذي ي�شعى يف التكذيب، واإذا كان حميداً ي�شكر �شعي من 

ي�شدق ويعمل �شاحلاً، فاإن قيل كيف قدم ال�شفة التي للهيبة على ال�شفة 

التي للرحمة مع اأنك اأبداً ت�شعى يف بيان تقدمي جانب الرحمة؟ نقول كونه 

عزيزاً تام الهيبة �شديد االنتقام يقوي جانب الرغبة الأن ر�شا اجلبار العزيز 

اأعز واأكرم من ر�شا من ال يكون كذلك، فالعزة كما تخّوف ترجي اأي�شاً، وكما 

ترغب عن التكذيب ترغب يف الت�شديق ليح�شل القرب من العزيز.
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اأن طرق الكفر والبدعة كثرية واأن طريق اخلري لي�ض  االآية دالة على 

اإال واحد، الأنه تعاىل قال: {لتخرج النا�س من الظلمات اإىل النور} فعرب 

عن اجلهل والكفر بالظلمات، وهي �شيغة جمع وعرب عن االإميان والهداية 

بالنور وهو لفظ مفرد، وذلك يدل على اأن طرق اجلهل كثرية، واأما طريق 

العلم واالإميان فلي�ض اإال واحد.

واأنكروا  منهم  وما عابوا  اأي:  الربوج: {وما نقموا منهم}  �شورة  ويف 

اأن يوؤمنوا  اأي: عابوا منهم {اإل  عليهم، يقال: نقم بالفتح والك�شر: عاب، 

باهلل} عرّب بلفظ امل�شارع، ومل يقل: اإالَّ اأن اآمنوا، مع اأنَّ الق�شة قد وقعت، 

الإفادة اأن التعذيب اإمنا كان دوامهم على االإميان، ولو كفروا بالرجوع عن 

تعاىل: {العزيز احلميد}، ذكر  يعذبوهم. وقوله  امل�شتقبل مل  االإميان يف 

قادراً،  غالباً  عزيزاً  كونه  وهو  به،  يوؤمن  اأن  بها  ي�شتحق  الذي  االأو�شاف 

ثوابه،  ويرجى  نعمته  على  احلمد  له  يجب  منعماً،  حميداً  عقابه،  يُخ�شى 

ليقرر اأن و�شف االإميان الذي عابوا منهم و�شف عظيم، له جالله، واأن من 

رام �شاحبه باالنتقام والعيب كان مبطاًل مبالغاً يف الغي، ي�شتحق اأن ينتقم 

منه بعذاب ال يقادر قدره.

اإ�شارة اإىل عز �شالكه  يف اقرتان )العزيز احلميد( بعد ذكر ال�شراط 

وحتمد عاقبته.

وكذلك  ورهبة،  رغبة  يوؤمن  العبد  يجعل  احلميد(  )العزيز  واقــرتان 

يخوف املعاندين مع اإبقاء الباب مفتوحاً لهم ليعودوا، فهو )العزيز احلميد( 

�شبحانه وتعاىل.
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العزيز الرحيم

اقرتن )الرحيم( بـ)العزيز( ثالث ع�شرة )13( مرة: ت�شع منها يف �شورة 

ال�شعراء.

{ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  } )ال�شعراء: 9، 68، 104، 122، 140، 159، 

.191 ،175

{گ  گ  گ     گ  ڳ} )ال�شعراء(.

{  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  

ى   ى     ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ} )الروم(.

ڳ   ڳ  گ   گ   گ      گ    ک    ک    ک     ک   ڑ     ڑ  {ژ  

ڻ}  ڻ    ڻ       ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
)ال�شجدة(.

{ڃ  چ      چ    چ} )ي�ض(.

{پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   

ٹ      ٹ      ٹ      ڤ    ڤ} )الدخان(.
: تبداأ �شورة ال�شعراء بذكر حال النبي 

{پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ} )ال�شعراء(.
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ثم يذكر اهلل عز وجل اإهالك من كّذب مو�شى، واإبراهيم، ونوح، وهود، 

و�شالح، ولوط، و�شعيب... ويف ختام كل ق�شة، يقول تعاىل: {ڑ  ڑ  ک  

کک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ}.
ى  الذي جنَّ والرحيم  الر�شل،  اأعــداء  اأهلك  الذي  العزيز  �شبحانه  فهو 

. ر�شله.. وذكر من اأ�شمائه )الرب(.. ون�شبه اإىل الر�شول 

ويف �شورة الروم يذكر اهلل انت�شار الروم على الفر�ض وفرحة املوؤمنني 

بن�شرة اأهل الكتاب على الكفار.

ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   {ھ  

ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  
ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  

ۇئ    ۆئ  ۆئ}.

ويف �شورة ال�شجدة، يقول تعاىل بعد اأن ذكر خلق ال�شماوات واالأر�ض 

وا�شتوائه على العر�ض، واأن اخللق ال ويل لهم وال �شفيع من دونه وتدبريه 

ڻ    ڻ       ڻ   ں   ں   {ڱ    واالأر�ـــض...  ال�شماوات  الأمــر 

ڻ}، فهو على عزته وغلبته، رحيم بعباده.

ذكر  على  العزيز  ذكــر  قــدم  ڱ}  ڳ   ڳ    ڳ   {ڳ    قوله: 

الرحيم، الأنه لو مل يقدمه لكان رمبا قيل اإنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم، 

فاأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب القاهر، ومع ذلك فاإنه رحيم 

وقعاً.  اأعظم  كانت  الكاملة  القدرة  عن  كانت  اإذا  الرحمة  فاإن  بعباده، 



اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

111

واملراد اأنهم مع كفرهم وقدرة اهلل على اأن يعجل عقابهم ال يرتك رحمتهم 

مبا تقدم ذكره من خلق كل زوج كرمي من النبات، ثم من اإعطاء ال�شحة 

والعقل والهداية.

{ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ} تعلقه مبا قبله اأن القوم مع م�شاهدة 

اإنه تعاىل كان عزيزاً قادراً على اأن يهلكهم،  هذه االآية الباهرة كفروا، ثم 

ثم اإنه تعاىل ما اأهلكهم بل اأفا�ض عليهم اأنواع رحمته فدل ذلك على كمال 

رحمته و�شعة جوده وف�شله.

اإن ربنا رب )عزيز(.. على االإطالق له كمال العزة دائماً.. غالب ممتنع.. 

ويعامل  والغلبة..  بالعزة  عباده  بع�ض  يعامل  عزته..  مع  )رحيم(  رب  وهو 

فالعزة  جديداً  كماالً  يعطى  اال�شمني  هذين  واقــرتان  بالرحمة..  اآخرين 

والرحمة مقرتنان... مما يورث الرهبة والرغبة واخلوف والرجاء يف قلوب 

العباد ملن تدبر وتفكر بهذين اال�شمني )العزيز الرحيم( �شبحانه وتعاىل.
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العزيز العليم

اقرتن هذان اال�شمان هلل عز وجل يف كتاب اهلل �شت )6( مرات..

ڦ      ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ       {ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ} )االأنعام(.

{پ  پ  پ  پ       ڀڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ} )النمل(.

{ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى ائ ائ} )ي�ض(.

{ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ} )غافر(.

ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ       پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ} )ف�شلت(.

{ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  

ۅ} )الزخرف(.

يف التف�سري:

{ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ} )ف�شلت(، فكان مقت�شى هذا االإخبار، 

وموجب هذا التقدير من العزيز العليم، اأن ي�شدقوا اأو اأن يوؤمنوا. وهذا من 

خ�شائ�ض كل اإخبار يكون مقطوعاً ب�شدقه، وكان لقوة �شدقه ملزم ل�شامعه، 

وال يبايل قائله بقبول ال�شامع له اأو اإعرا�شه عنه.
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اإعالمهم  بعد  اأي  مبا�شرة: {ٹ  ٹ}  ذلك  بعد  تعاىل  قال  ولذا، 

ڦ   ڦ    ڤ    ڤ     ڤ   ڤ   {ٹ   منهم:  عليك  فال  كله،  بذلك 

ڦ} )ف�شلت(.

{  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ} الذي قهرهما بعزته، و�شريهما على ذلك 
ال�شري البديع بعلمه وحكمته.

{ٹ  ٹ  } اأي: هذا تنزيل القراآن {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ} 

اأي: العزيز ب�شلطانه، الغالب على اأمره، العليم مبن �شّدق به وكّذب. وهو 

تهديد للم�شركني، وب�شارة للموؤمنني، والتعرُّ�ض لو�شفي العزة والعلم لالإيذان 

بظهور اأثرهما يف الكتاب، لظهور عزه وعز من مت�ّشك به، وال�شتماله على 

علوم االأولني واالآخرين.

تقدير  تف�شيله  ذكر  الذي  ذلك  اأي:  {ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ} 

البالغ يف القدرة والعلم، اأو: الغالب العليم مبواقع االأمور.

ۆ   {ۇ   امل�شركني  اأي:  ۇ}  {ڭ   جالله:  جل  احلــق  قــول 

خلقها  ين�شبون  اأي:  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ} 
اإىل من هذا و�شفه.

واختار هذين الو�شفني لالإيذان بانفراده باالإبداع واالخرتاع والتدبري، 

الأن العزة تُوؤذن بالغلبة واالقتدار، والعلم يوؤذن بالتدبري واالختيار، ولرُيتب 

عليه ما ينا�شبه من االأو�شاف.
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عزته  من  الذي  {ٿ      ٿ       ٿ   ٹ}  التقديراملذكور  {ٿ} 

باأمره، بحيث  العظيمة، فجرت مذللة م�شخرة  املخلوقات  له هذه  انقادت 

ال تتعدى ما حده اهلل لها، ال تتقدم عنه وال تتاأخر {ٿ} الذي اأحاط 

علمه، بالظواهر والبواطن، واالأوائل واالأواخر.

ومن االأدلة العقلية على اإحاطة علمه، ت�شخري هذه املخلوقات العظيمة، 

على تقدير، ونظام بديع، تتحرّي العقول يف ح�شنه وكماله، وموافقته للم�شالح 

واحلكم.

{پ  پ  پ  پ       ڀڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ} )النمل(.

املختلفني  بني  و�شيحكم  املخت�شمني  بني  �شيف�شل  تعاىل  اهلل  اإن  اأي: 

بحكمه العدل وق�شائه الق�شط، فاالأمور واإن ح�شل فيها ا�شتباه يف الدنيا 

احلق  فيها  �شيبني  فاإنه  املقا�شد،  لبع�ض  اأو  الدليل  خلفاء  املختلفني  بني 

قهر اخلالئق  الذي   { فيها: {ڀ  ڀ      يحكم اهلل  للواقع حني  املطابق 

فاأذعنوا له، {ٺ  } بجميع االأ�شياء، {ٺ  } باأقوال املختلفني، وعن 

ماذا �شدرت وعن غاياتها ومقا�شدها و�شيجازي كاًل مبا علمه فيه.

فيها {ٿ       ومــا  وال�شماء  فيها،  ومــا  االأر�ــض  املــذكــور، من  {ٿ} 

ٿ} الذي عزته، قهر بها االأ�شياء ودبرها، وخلق بها املخلوقات، {ٿ   
ٹ} الذي اأحاط علمه باملخلوقات، الغائب وال�شاهد.

اإن ربك يق�شي بني املختلفني بحكمه فيهم، فينتقم من املبطل منهم، 

يقول:  ٺ}  ٺ   ڀ      {ڀ   بجزائه،  املحّق  منهم  املح�شن  ويجازي 
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وربك العزيز يف انتقامه من املبطل، منهم ومن غريهم، ال يقدر اأحد على 

منعه من االنتقام منه.

)ٺ  ( �شبحانه وتعاىل علم كل �شيء علماً كاماًل قبل اأن يكون اأي 

�شيء، فعلمه كامل ال يطراأ عليه �شيء جديد... اأحاط علمه بكل �شيء ما 

كان وما مل يكن لو كان كيف يكون.

)عليم( فعيل من اأبنية املبالغة.

بيان عزة اهلل  موا�شع  يف   ) )ڀ     ٺ   اال�شمني  اقرتان هذين  اإن 

واإحاطته باملخلوقات العظيمة مثل ال�شماوات واالأر�ض وال�شم�ض والنجوم... 

واأي�شاً يف مو�شع تنزيل الكتاب... دعوة للعبد اأن يخ�شع هلل كما خ�شع ما 

هو اأعظم منه واأن يتبع ما جاء يف هذا الكتاب... واإال فاإنه �شيقف بني يدي 

)ڀ     ٺ  ( ذات يوم وال يلومن اإال نف�شه يف ذلك املو�شع... �شبحان اهلل 

)ڀ     ٺ  (.
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العزيز الغفار

ورد ا�شم اهلل )الغفار( خم�ض )5( مرات يف كتاب اهلل، اقرتن يف ثالث 

منها بـ)العزيز(، وانفرد مرتني، واالآيات هي:

{ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ         ڇ} )�ض(.

{ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  ى     

ېئ    ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ    ەئ   ەئ   ائائ   ى  
ېئ        ېئ    ىئ} )الزمر(.

{ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ   ٹ    ڤ  ڤ} )غافر(.
{ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ} )نوح(

{گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں} )طه(

ال كثري املغفرة. )غفر( غطى، و)الغفر( ال�شرت والتغطية، و)الغفار( فعَّ

والعبد اإذا طلب املغفرة )ا�شتغفر( غفر اهلل له.. ومن مل ي�شتغفر فاإنه 

)الغفار(  يتعامل مع  الأنه  باهلل،  �شركاً  تكن  ذنوبه ما مل  اأمل يف مغفرة  له 

�شبحانه وتعاىل.

وقيل: الفرق بني )الغفور( و)الغفار(... اأن )الغفار( اأبلغ، وقيل )الغفور( 

العك�ض،  وقيل  الكثرية..  الذنوب  يغفر  و)الغفار(  العظام..  الذنوب  يغفر 

الغفور للكيف، والغّفار للكم.
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التف�سري:

{ۈئ  ېئ   ېئ        } الذي ال يغالب، القاهر لكل �شيء، الذي ال ي�شتع�شي 

عليه �شيء، الذي من عزته اأوجد هذه املخلوقات العظيمة، و�شخرها جتري 

باأمره. {ېئ    ىئ} لذنوب عباده التوابني املوؤمنني.

)ېئ        ېئ    (: العزيز يف نقمته من اأهل الكفر به، املّدعني معه اإلهاً 

ار لذنوب من تاب منهم ومن غريهم من كفره ومعا�شيه، فاأناب  غريه، الغفَّ

اإىل االإميان به، والطاعة له باالنتهاء اإىل اأمره ونهيه.

اإن اهلل الذي فعل هذه االأفعال واأنعم على خلقه هذه النعم هو العزيز 

اإليه منها بعفوه لهم  ار لذنوب عباده التائبني  يف انتقامه ممن عاداه، الغفَّ

عنها.

عبادة  اإىل  اأدعوكم  واأنــا  ڤ}:  ڤ   ٹ     ٹ    ٹ   {ٹ  

انتقم من عدّو له  اإذا  انتقامه ممن كفر به، الذي ال مينعه  العزيز يف 

ار ملن تاب اإليه بعد مع�شيته اإياه، لعفوه عنه، فال ي�شّره �شيء  �شيء، الغفَّ

مع عفوه عنه، يقول: فهذا الذي هذه �شفته فاعبدوه، ال ما ال �شّر عنده 

وال نفع.

قوله: {ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ}.

ذكر  فلما  والتخويف،  بالرتهيب  م�شعراً  قهاراً  �شبحانه  كونه  اأن  اإعلم 

فقال: {ڃ  ڃ  ڃ   والرتغيب  الرجاء  يدل على  اأردفه مبا  ذلك 

والكرم  واالإح�شان  بالرتبية  م�شعراً  رباً  فكونه  چ  چ  چ    چ ڇ} 
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بالرتغيب، وهو الذي جتب عبادته، الأنه هو  واجلود، وكون غفاراً م�شعراً 

الذي يُخ�شى عقابه ويُرجى ف�شله وثوابه، ونذكر طريقة اأخرى يف تف�شري 

خم�شة:  املو�شع  هذا  �شفاته يف  من  ذكر  تعاىل  اإنــه  فنقول  ــات،  االآي هذه 

الواحد والقهار، والرب، والعزيز، والغفار، اأما كونه واحداً فهو الذي وقع 

اخلالف فيه بني اأهل احلق وبني امل�شركني وا�شتدل تعاىل على كونه واحداً 

بكونه قهاراً وقد بينا وجه هذه الداللة اإال اأن كونه قهاراً واإن دل على اإثبات 

الوحدانية اإال اأنه يوجب اخلوف ال�شديد فاأردفه تعاىل بذكر �شفات ثالثة 

دالة على الرحمة والف�شل والكرم.

هذان اال�شمان يورثان الطريقة ال�شحيحة للتعامل مع اهلل حال الذنوب 

اخلوف من العزيز، واللجوء اإىل الغفار، وهكذا ينبغي اأن يكون حال العبد 

يف الدنيا، وتقدم )العزيز( ليغلب اخلوف.. ولكن دون قنوط من املغفرة الأنه 

�شبحانه )العزيز الغفار(.
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العزيز الغفور

اقرتن ا�شم اهلل )العزيز( بـ)الغفور( مرتني يف كتاب اهلل:

ٹ}  ٹ     ٿ        ٿ        ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ    {ڀ  

)تبارك(.

ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   {ڭ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى} )فاطر(.

وتعاىل،  �شبحانه  الغالب  وهو  �شيء،  يغلبه  املمتنع فال  )العزيز( هو 

وهو الذي ال مثل له.. وهو م�شدر العزة ملن اأرادها.. ومن بحث عن العزة 

عند غري اهلل مل ينلها.

يف التف�سري:

قال عطاء عن ابن عبا�ض: يريد املوت يف الدنيا واحلياة يف االآخرة.

وقال قتادة: اأراد موت االإن�شان وحياته يف الدنيا جعل اهلل الدنيا دار 

عمل وفناء، وجعل االآخرة دار جزاء وبقاء.

قيل اإمنا قدم املوت الأنه اإىل القهر اأقرب: وقيل: قدمه الأنه اأقدم الأن 

ثم  ونحوهما  والــرتاب  كالنطفة  املوت  حكم  كانت يف  االبتداء  يف  االأ�شياء 

اعرت�شت عليها احلياة.

على كل  قــادراً  كونه  بعد  اإال  يتم  اأن كونه {ې   ى} ال  واعلم 

املقدورات عاملاً بكل املعلومات اأما اأنه ال بد من القدرة التامة، فالأجل اأن 
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يتمكن من اإي�شال جزاء كل اأحد بتمامه اإليه �شواء كان عقاباً اأو ثواباً، واأما 

اأنه ال بد من العلم التام فالأجل اأن يعلم املطيع والعا�شي فال يقع اخلطاأ 

يف اإي�شال احلق اإىل م�شتحقه، فثبت اأن كونه عزيزاً غفوراً ال ميكن ثبوتها 

اإال بعد ثبوت القدرة التامة والعلم التام، فلهذا ال�شبب ذكر اهلل دليل ثبوت 

هاتني ال�شفتني يف هذا املقام، وملا كان العلم بكونه تعاىل قادراً متقدماً 

علىالعلم بكونه عاملاً، ال جرم ذكر اأوالً دالئل القدرة وثانياً دالئل العلم.

اأما دليل القدرة فهو قوله: {ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ}.

واأما دليل العلم فهو قوله: {ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           

ڃ  ڃ  چ  چ       چ}.

{ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ} )امللك(، ثم الأجل اإثبات 

هذا املطلوب، ذكر وجوهاً من الدالئل على قدرته، ثم ختمها بقوله: {يئ  جب     

حب  خب   مب  ىب  } وملا كانت القدرة على اخللق ابتداء توجب القدرة على 
االإعادة ال جرم قال بعده: {يب  جت  حت} فبني بهذا اأن جميع ما تقدم 

ذكره من الدالئل اإمنا كان الإثبات هذا املطلوب.

{ٿ       ٿ} الذي له العزة كلها، التي قهر بها جميع االأ�شياء، وانقادت 

له املخلوقات.

{ٹ    ٹ} عن امل�شيئني واملق�ّشرين واملذنبني، خ�شو�شاً اإذا تابوا 

واأنابوا، فاإنه يغفر ذنوبهم، ولو بلغت عنان ال�شماء، وي�شرت عيوبهم، ولو 

كانت ملء الدنيا.
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{ٿ       ٿ}: وهو القوّي ال�شديد انتقامه ممن ع�شاه، وخالف اأمره 

{ٹ    ٹ} ذنوب من اأناب اإليه وتاب من ذنوبه.

فمن اآمن بـ)العزيز الغفور( خافه وجلاأ اإليه وا�شتغفره لذنبه... فيجمع 

بني اخلوف والرجاء اإمياناً بهذين اال�شمني.
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العزيز املقتدر

ورد ا�شم اهلل )املقتدر( ثالث مرات يف كتاب اهلل، واقرتن بـ)العزيز(، 

وبـ)امللك(... وانفرد مرة واحدة يف �شورة الكهف..

{ۇ      ۆ  ۆ           ۈ    ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ} )القمر(.

اأنهم  اإىل  اأو  كاالآبقني  كانوا  اأنهم  اإىل  اإ�شارة  {ۈ}  تعاىل:  قوله 

قوله: {ٴۇ    ۋ}،  ويف  حب�شه،  اإذا  فالناً  االأمري  اأخذ  يقال:  عا�شون 

لطيفة وهي اأن العزيز املراد منه الغالب لكن العزيز قد يكون »الذي« يغلب 

على العدو ويظفر به ويف االأول يكون غري متمكن من اأخذه لبعده اإن كان 

واإمنا كان  اأحد غالب مل يكن عاجزاً  اإن كان حمارباً، فقال  وملنعته  هارباً 

ممهاًل.

ت�سمنت هاتان الآيتان ثالثة اأمور:

الأول: اأن اآل فرعون جاءتهم النذر.

الثاين: اأنهم كذبوا باآيات اهلل.

الثالث: اأن اهلل اأخذهم اأخذ عزيز مقتدر.

ويف تف�سري ابن عثيمني: واإمنا ذكر اهلل تعاىل اأنه اأخذهم {ۈ   ٴۇ    

ۋ} الأن فرعون كان متكرباً، وكان يقول: {ڃ  چ  چ  چ}، وكان 
ي�شخر من مو�شى ومن اأر�شله، فنا�شب اأن يذكر اهلل تعاىل اأخذه اأخذ عزيز 

مقتدر، وقد اأجمل اهلل تعاىل هذه الق�شة يف هذه االآية، ولكنه بينها يف اآيات 
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كثرية، واأن اأخذهم كان باإغراقهم يف البحر، فاأغرقه اهلل ـ عز وجل ـ مبثل 

ما كان يفتخر به، الأنه كان يقول لقومه: {ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  } )الزخرف(.

)املقتدر(: على وزن مفتعل من )القدرة(.. وهو اأبلغ من )قادر( و)قدير( 

ا وكيفاً ولذلك اقرتن بـ)العزيز(... فله �شبحانه  ميلك القدرة املطلقة كمًّ

كمال العزة مع كمال القدرة.

واقرتان اال�شمني جاء يف حتذير الكفار واملعاندين من التمادي، فاإن 

بوا  اهلل ذكر اال�شمني مقرتنني يف �شياغ ذكر ماآل اآل فرعون، بعد اأن كذَّ

باآيات اهلل.. فاأخذهم اأخذ {ٴۇ    ۋ  ۋ} وال �شك اأنه اأخذ �شديد ال 

مفك منه... ن�شاأل اهلل العافية.
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العزيز الوّهاب

كتاب اهلل عز وجل،  مــرات يف   )3( )الــوّهــاب( ثالث  ا�شم اهلل  ورد 

اقرتن بـ)العزيز( يف مو�شع واحد، وانفرد يف مو�شعني:

{ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ} )�ض(.

بال  العطاء  هي  و)الهبة(  ال،  فعَّ وزن  على  مبالغة  �شيغة  )ۓ( 

عو�ض.

االأعوا�ض واالأغرا�ض،  العطية اخلالية من  )الهبة:  ابن منظور:  قال 

اباً وهي من اأبنية املبالغة(. ي �شاحبها وهَّ فاإذا كرثت �شمِّ

يف التف�سري

{ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ} وتقرير هذا اجلواب اأن 

اأن  يجب  هبتها  على  والقادر  عالية  ودرجــة  عظيم  من�شب  النبوة  من�شب 

يكون عزيزاً اأي كامل القدرة ووهاباً اأي عظيم اجلود وذلك هو اهلل �شبحانه 

وتعاىل، واإذا كان هو تعاىل كامل القدرة وكامل اجلود، مل يتوقف كونه واهباً 

لهذه النعمة على كون املوهوب غنياً اأو فقرياً، ومل يختلف ذلك اأي�شاً ب�شبب 

اأن اأعداءه يحبونه اأو يكرهونه.

قوله تعاىل: {ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ} قيل: اأم لهم 

هذا فيمنعوا حممداً عليه ال�شالم مما اأنعم اهلل عز وجل به عليه من النبوة 

و»اأم« قد ترد مبعنى التقريع اإذا كان الكالم مت�شاًل بكالم قبله كقوله تعاىل: 
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ڀ      ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٺٺ} )ال�شجدة: 1 ـ 3(.

قوله: {ھ  ھ   ھ  ھ  ے} مت�شل بقوله: {ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڤڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ}، فاملعنى اأن اهلل عز وجل ير�شل 
من ي�شاء الأن خزائن ال�شموات واالأر�ض له.

{ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ} اأي: ما هم مبالكي خزائن 

ويختاروا  �شاوؤوا،  ن  عمَّ وي�شرفوها  �شاوؤوا،  من  بها  يُ�شيبوا  حتى  الرحمة 

عوا بها عن حممد |، واإمنا ميلك الرحمة  للنبوة بع�ض �شناديدهم، ويرتفَّ

وخزائنها العزيز القاهر على خلقه، الوّهاب الكثري الهبات، امل�شيب بها من 

ي�شاء. واملعنى: اأن النبوة عطية من اهلل تعاىل، يتف�ّشل بها على من ي�شاء 

من عباده امل�شطفني، ال مانع له، فاإنه الغالب، الذي له اأن يهب كل ما ي�شاء 

لكل من ي�شاء.

رحمته  خزائن  اأميلكون  )بــل  اأي  االإنــكــار  حمل  الأنــه  الظرف  وتقدمي 

تعاىل ويت�شرفون فيها ح�شبما ي�شاوؤون حتى اأنهم ي�شيبون بها من �شاوؤوا 

للنبوة  راأيهم فيتخريوا  ويتحكمون فيها مبقت�شى  �شاوؤوا  وي�شرفونها عمن 

بع�ض �شناديدهم(.

واإ�شافة الرب اإىل �شمريه �شلى اهلل عليه و�شلم للت�شريف واللطف به 

عليه ال�شالة وال�شالم، والعزيز القاهر على خلقه، والوهاب الكثري الهبات 

امل�شيب بها مواقعها، وحديث العزة والقهر ينا�شب ما كانوا عليه من ترفعهم 

بالنبوة عنه | جترباً.
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واملبالغة يف الوّهاب من طريق الكمية تنا�شب قوله تعاىل: {ھ} 

لي�شت عطاء  النبوة  اأن  اإدمــاج  ذلك  لهم عظيم، ويف  وتدل على حرمان 

واحداً باحلقيقة بل يت�شمن عطايا جمة تفوت احل�شر وهي من طريق 

الكيفية امل�شار اإليها باإ�شابة املواقع للداللة على اأن م�شتحق العطاء وحمله 

اإ�شارة اإىل اأن  من ُوهب ذلك وهو النبي | ويف الو�شف املذكور اأي�شاً 

النبوة موهبة ربانية.

{ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ}؟

ويندد ب�شوء اأدبهم مع اهلل، وتدخلهم فيما لي�ض من �شاأن العبيد. واهلل 

يعطي من ي�شاء ومينع من يريد. وهو العزيز القادر الذي ال ميلك اأحد اأن 

يقف الإرادته.

وهو الوهاب الكرمي الذي ال ينفد عطاوؤه.

وهم ي�شتكرثون على حممد �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يختاره اهلل. فباأي 

حق وباأية �شفة يوزعون عطاء اهلل؟ وهم ال ميلكون خزائن رحمته؟!

{ے    ۓ} اأي الذي يغلب كل �شيء وال يغلبه �شيء، ويفي�ض على 

جهة التف�شل ما ي�شاء على من يريد، وله �شفة االإفا�شة متكررة االآثار على 

الدوام، فال معطي ملا منع وال مانع ملا اأعطى.

وملا �شلب عنهم الت�شرف يف اخلزائن، اأتبعه نفي امللك عما �شاهدوا منها 

وهو جزء ي�شري جداً فقال: {اأم لهم} اأي خا�شة {ملك ال�سماوات والأر�س} 

وملا كان احلكم على ذلك ال ي�شتلزم احلكم على الف�شاء قال: {وما بينهما} 

االإلهية  االأمــور  يف  ويتكلموا  النافذة  هي  الكون  هذا  يف  كلمتهم  لتكون  اأي 
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وي�شندوا ما �شاوؤوا من االأمور اجلليلة اإىل من �شاوؤوا؟ ثم بني عجزهم وبكتهم 

وقرعهم ووبخهم مبا �شبب عن ذلك من قوله: {فلريتقوا} اأي يتكلفوا الرقي 

اإن كان لهم ذلك {يف الأ�سباب} اأي الطرق املو�شلة اإىل ال�شماء لي�شتووا على 

بالر�شالة  �شاوؤوا  من  يخ�شوا  العامل  فيدبروا  امللك  اأمارة  هو  الذي  العر�ض 

ليعلم اأن لهم ذلك واأنه ال ي�شوغ الأحد اأن يخت�ض دونهم ب�شيء.

اإثبات  بيان  نا�شب  »الوهاب«  با�شم اهلل  »العزيز«  ا�شم اهلل  اقرتان  اإن 

النبوة ملحمد | ملن اأنكره وتعجب منه يف اأوائل �شورة »�ض«... بل هو توبيخ 

ورد �شديد على كل من اعرت�ض على نبوة اأي اأحد من االأنبياء والر�شل... 

وعلى العموم اإن كان هذه الهبة العظيمة »النبوة« ال ميلكها اإال اهلل فما دون 

ذلك من باب اأوىل... فليتعلق قلبك يا عبداهلل بـ»العزيز الوهاب«... وا�شاأله 

مبا�شرة فاإنه يهب ما �شاء ملن �شاء... وال راد لعطائه �شبحانه.
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العفّو الغفور

ورد ا�شم اهلل )العفّو( خم�ض )5( مرات يف كتاب اهلل، اقرتن بـ)الغفور( 

اأربع )4( مرات، واقرتن بـ)القدير( مرة واحدة، وكان اأول اال�شمني دائماً.

واالآيات التي ورد فيها اال�شمان هي:

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   {ڻ  

ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ} )الن�شاء(.

{ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ} )الن�شاء(.

{ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

کگ  گ   گ   گ    ڳ  ڳ} )احلج(.
{ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ} )املجادلة(.
اللغة:

)العْفو(: هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه مع ا�شتحقاق �شاحبه 

العذاب وقدرة االآخر على اإيقاع العقاب.. واأ�شله املْحُو والطم�ض.

لذا قيل )العفو( اأبلغ من )الغفر(... وذلك اأن العفو عن الذنب )حموه( 

واإزالته.. و)غفر( الذنب تغطيته.. مع عدم العذاب يف احلالتني.
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يف التف�سري:

{ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ} كناية عن الرتخي�ض والتي�شري، الأن من كانت 

عادته اأن يعفو عن اخلطائني ويغفر لهم، اآثر اأن يكون مي�شراً غري مع�شر.

يعفو  اأن  اهلل  {ع�سى  االأعــذار  واأهــل  امل�شت�شعفني  يعني  {فاأولئك} 

عنهم} يعني يتجاوز عنهم بف�شله واإح�شانه وع�شى من اهلل واجب اإطماع 

وترج واهلل تعاىل اإذا اأطمع عبداً و�شله {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ} قال ابن 

عبا�ض: كنت اأنا واأمي ممن عذر اهلل يعني من امل�شت�شعفني، وكان ر�شول اهلل 

| يدعو لهوؤالء امل�شت�شعفني يف ال�شالة.
الزجاج يف {كان}  تعاىل: {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ} ذكر  ثم قال 

ثالثة اأوجه: االأول: كان قبل اأن يخلق اخللق مو�شوفاً بهذه ال�شفة. الثاين: 

اأنه قال {كان} مع اأن جميع العباد بهذه ال�شفة واملق�شود بيان اأن هذه 

تعاىل عفو  اإنه  قال:  لو  الثالث:  اأجراها يف حق خلقه.  تعاىل  �شنة اهلل 

غفور كان هذا اإخباراً عن كونه كذلك فقط، وملا قال اإنه كان كذلك كان 

هذا اإخباراً وقع خمربه على وفقه فكان ذلك اأدل على كونه �شدقاً وحقاً 

ومرباأ عن اخللف والكذب.

واأعقب {لعفو} بقوله: {غفور} يف قوله: {چ    چ  چ   ڇ  } يف 

معنى: اأن اهلل عفا عنهم وغفر لهم الأنه عفّو غفور، يغفر هذا وما هو اأ�شد.

والعفّو: الكثري العفو، والعْفو عدم املوؤاخذة بالفعل اأي عفا عن قولهم: 

الذي هو منكر وزور.

والغفور: الكثري الغفران، والغفران ال�شفح عن فاعل فعل ما من �شاأنه 

اأن يعاقب عليه، فذكر و�شف {غفور} بعد و�شف {عفّو} تتميماً لتمجيد 
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اهلل اإذ ال ذنب يف املظاهرة حيث مل ي�شبق فيها نهي.

اأن املظاهرة بعد نزول  وقوله: {چ    چ  چ   ڇ  ڇ} يدل على 

هذه االآية منهي عنها.

ندب  تعاىل  اهلل  اأن  اأحدها:  وجوه:  فيه  {چ    چ  چ   ڇ  ڇ} 

ۇۇ}  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    {ۓ   بقوله:  اجلــاين  عن  العفو  اإىل  املعاِقب 

)ال�شورى: 40(، {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ} )البقرة: 237(، {ىئ  ىئ  

ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ   حئ} )ال�شورى(، فلما مل ياأت بهذا املندوب فهو 

نوع اإ�شاءة، فكاأنه �شبحانه قال: اإين قد عفوت عن هذه االإ�شاءة وغفرتها، 

فاإين اأنا الذي اأذنت لك فيه وثانيها: اأنه �شبحانه واإن �شمن له الن�شر على 

الباغي، لكنه عر�ض مع ذلك مبا كان اأوىل به من العفو واملغفرة فختم بذكر 

هاتني ال�شفتني. وثالثها: اأنه �شبحانه دل بذكر العفو واملغفرة على اأنه قادر 

على العقوبة، الأنه ال يو�شف بالعفو اإال القادر على �شده.

اإن اقرتان )العفّو( بـ)الغفور( بيان ل�شفتني من �شفات اهلل عز وجل 

�شبحانه  قدرته  مع  عليها  العقاب  وعدم  و�شرتها  الذنوب..  وهما حمو 

عز وجل... وهكذا ينبغي اأن يكون ُخلق املوؤمنني فاإن من اإح�شاء اأ�شماء 

اهلل احل�شنى اأن يتخلق العبد مبكارم االأخالق منها.. و)العفو( اأوىل من 

)املغفرة( ولذلك تقدم.
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العُفوُّ القدير

ورد ا�شم اهلل )العُفّو( خم�ض )5( مرات يف كتاب اهلل، واقرتن بـ)القدير( 

مرة واحدة.

{ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ} 

)الن�شاء(.

قوله {ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ} دليل جواب ال�شرط، وهو علة له، 

وتقدير اجلواب: يعُف عنكم مع القدرة عليكم، كما اأنكم فعلتم اخلري جهراً 

وخفية وعفومت عند املقدرة على االأخذ بحقكم، الأن املاأذون فيه �شرعاً يعترب 

لهم يف بع�ض ما اقرتفوه  باملغفرة  ال�شرط وعٌد  للماأذون، فجواب  مقدوراً 

جزاء عن فعل اخلري وعن العفو عمن اقرتف ذنباً، فذكر {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ} تكملة ملا اقت�شاه قوله: {ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  
ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ} ا�شتكماالً ملوجبات العفو عن ال�شيئات، كما 

اأف�شح عنه قوله |: »اأتبع ال�سيئة احل�سنة متحها« )ح�ّشنه االألباين(.

ويف احلديث: »يا عقبة بن عامر: �سل من قطعك واعط من حرمك 

واعف عمن ظلمك« )ال�شل�شلة ال�شحيحة(.

يعفو عن اجلانني مع قدرته  اأي  قوله: {ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ} 

على االنتقام، فعليكم ب�شّنة اهلل.

على  قدرته  مع  عفو  ذا  يزل  مل  يعني  ڦ  ڦ}  ڦ   ڤ  ڤ  {ڤ  
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االنتقام فاعفوا اأنتم عمن ظلمكم واقتدوا ب�شنة اهلل عز وجل يعف عنكم 

يوم القيامة الأنه اأهل للتجاوز والعفو عنكم، وقيل معناه اإن اهلل كان عفواً ملن 

عفا قديراً على اإي�شال الثواب اإليه.

اأنه تعاىل يعفو عن  {ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ} وفيه وجوه: االأول: 

اأن تقتدوا ب�شنة اهلل تعاىل وهو  اجلانني مع قدرته على االنتقام، فعليكم 

قول احل�شن. الثاين: اأن اهلل كان عفواً ملن عفا، قديراً على اإي�شال الثواب 

اإليه. الثالث: قال الكلبي: اإن اهلل تعاىل اأقدر على عفو ذنوبك منك على 

عفو �شاحبك.

قوله تعاىل: {ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ} )الن�شاء(، فاجلمع بني العفو 

والقدرة لها ميزة: اأن عفوه غري م�شوب بعجز اإطالقاً، الأن بع�ض النا�ض قد 

يعفو لعجز.

ويف هذه االآية اإر�شاد اإىل معنى من معاين اإح�شاء اأ�شماء اهلل احل�شنى 

وهي التخلق مبكارم االأخالق التي يعامل اهلل بها عباده ومنها العفو مع 

القدرة.. فهو عز وجل )العفو القدير(.
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العلي احلكيم

ورد ا�شم اهلل )احلكيم( يف كتاب اهلل عز وجل �شبعاً وثالثني )37( 

مرة، واقرتن بـ)العلي( مرة واحدة.

مرتني  بـ)العظيم(  اقرتن  مــرات،   )8( ثمان  )العلي(  اهلل  ا�شم  وورد 

وبـ)الكبري( خم�ض )5( مرات، وبـ)احلكيم( مرة واحدة.

حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی     ی   ی   ی   ىئ    ىئ  ىئ   {ېئ  

خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىت  يت} )ال�شورى(.

يف التف�سري:

ملنا�شبتهما  بـ {مت  ىت  يت}  االآيــة  هذه  وجل  عز  اهلل  ختم 

للغر�ض.. الأن )العلو( يف �شفة اهلل عز وجل علّو مكان ومكانة وعلو ذات 

وعظمة فاقت�شى هذا العلو املطلق هلل عز وجل اأن يكون وحيه بوا�شطة 

الأنه  العباد  فيه خري  به  يوحي  وما  وراء حجاب  اأو من  )املالئكة(  ر�شل 

�شبحانه )احلكيم(.

واهلل عز وجل )علي( الذات عظيمها )علي( االأفعال قد قهر كل �شيء 

ودانت له املخلوقات، )حكيم( يف و�شعه كل �شيء يف مو�شعه.

كالقول يف جملة  موقع جملة {خت     مت  ىت  يت}  والقول يف 

)العلي احلكيم(  هنا �شفة  اأوثر  واإمنا  )ال�شورى(،   { {ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ 

ملنا�شبتهما للغر�ض الأن العلّو يف �شفة العلّي علّو عظمة فائقة ال تنا�شبها 

فاقت�شى  مبا�شرة  مراده  اهلل  من  تتلقى  اأن  لها  كان  فما  الب�شرية  النفو�ض 
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علّوه اأن يكون توجيه خطابه اإىل الب�شر بو�شائط يف�شي بع�شها اإىل بع�ض 

الأن ذلك كما يقول احلكماء: ا�شتفادة القابل من املبداأ تتوقف على املنا�شبة 

بدقائقه  العامل  لل�شنع  الـُمتقن  معناه  )احلكيم( فالأن  واأما و�شف  بينهما. 

على  وقوعه  وما  عاملهم،  ونظام  اإ�شالحهم  اإال حلكمة  الب�شر  وما خطابه 

تلك الكيفيات الثالث اإال من اأثر احلكمة لتي�شري تلّقي خطابه، ووعيه دون 

اختالل فيه وال خروج عن طاقة املتلقِّني.

الدنيا  اأحداً يف  يكلم  اأن  اأعلى من  يعني:  {خت     مت  ىت  يت} 

اأحداً يف  يكلم  اأال  اأحد عياناً {ىت} حكم  فيها  يراه  مواجهة، وال 

املواجهة، وال يراه اأحد.

{خت     مت  ىت  يت} يعني اأنه علي عن �شفات املخلوقني حكيم 

�شبيل  على  وا�شطة  بغري  تارة  فيتكلم  احلكمة،  موجب  على  اأفعاله  يجري 

بنيَّ  وملا  الكرام،  املالئكة  بتو�شيط  وثالثاً  الكالم،  باإ�شماع  واأخرى  االإلهام، 

اهلل تعاىل كيفية اأق�شام الوحي اإىل االأنبياء عليهم ال�شالم، قال: {وكذلك 

القراآن و�شماه روحاً، الأنه يفيد  به  اأمرنا} واملراد  اإليك روحــًا من  اأوحينا 

احلياة من موت اجلهل اأو الكفر.

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »فجعل التكليم ثالثة اأنواع: الوحي املجرد، 

والتكليم من وراء حجاب كما كلم مو�شى ـ عليه ال�شالم ـ والتكليم بوا�شطة 

اإر�شال الر�شول كما كلم الر�شل باإر�شال املالئكة، وكما نباأنا اهلل من اأخبار 

اأمرهم  اهلل  اأن  على  متفقون  وامل�شلمون   ،| حممد  باإر�شال  املنافقني 

مبا اأمرهم به يف القراآن، ونهاهم عما نهاهم عنه يف القراآن، واأخربهم 
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مبا اأخربهم به يف القراآن، فاأمره ونهيه واإخباره بوا�شطة الر�شول، فهذا 

تكليم مقيد باالإر�شال، و�شماعنا لكالمه �شماع مقيد ب�شماعه من املبلِّغ ال 

منه، وهذا القراآن كالم اهلل مبلغاً عنه موؤدى عنه، ومو�شى �شمع كالمه 

م�شموعاً منه ال مبلغاً  عنه وال موؤداً عنه«.

اإن اقرتان اال�شمني )العلي احلكيم( يوجب على العبد االنقياد لكل 

ما جاءه من اهلل عز وجل فهو �شبحانه يف علوه املطلق اأنزل ال�شرائع ملا 

فيه خري العباد فاإنه �شبحانه ال تنفعه طاعة ال�شاحلني وال ت�شره مع�شية 

املذنبني، ولكنه )العلي احلكيم( اأوحى اإىل الر�شل ما ينفع النا�ض يف دينهم 

ودنياهم.
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العلي العظيم

ورد ا�شم اهلل »العظيم« �شت مرات يف كتاب اهلل انفرد يف ثالث اآيات:

{ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ} )الواقعة(.

{ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ} )الواقعة(.

{ے  ۓ  ۓ   ڭ       ڭ} )احلاقة(.

االأ�شماء  بغريه من  با�شم اهلل»العلي« ثالث مرات، ومل يقرتن  واقرتن 

احل�شنى واأتى بعده.

{ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     

ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی} )البقرة(.

{ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ} )ال�شورى(.

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ  پ   {ٻ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ} )ال�شورى(.

يف التف�سري:

جملة {ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ} مقررة لو�شفه {ڀ    ٺ  

ٺ} )ال�شورى( الأ من كان ما يف ال�شماوات وما يف االأر�ض ِملكاً له تتحقق 
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له العّزة لقوة ملكوته، وتتحقق له احلكمة الأن احلكمة تقت�شي خلَق ما يف 

ال�شماوات واالأر�ض واإتقاَن ذلك النظام الذي ت�شري به املخلوقات. ولكون هذه 

اجلملة مقررًة معنى التي قبلها كانت مبنزلة التاأكيد فلم تعطف عليها.

وجملة {ٹ    ٹ  ڤ} عطف عليها مقررة ملا قررته اجلملة قبلها 

فاإن من ات�شف بالعلو والعظمة لو مل يكن عزيزاً لتخلف علوه وعظمته، وال 

يكون اإال حكيماً الأن علوه يقت�شي �شمّوه عن �شفا�شف ال�شفات واالأفعال، ولو 

مل يكن عظيماً لتعلقت اإرادته ب�شفا�شف االأمور ولتنازل اإىل عبث الفعال.

واأفادت �شيغة اجلملة معنى الق�شر، اأي ال )علّي( وال )عظيم( غريه الأن 

من عداه ال يخلو عن افتقار اإليه فال علّو له وال عظمة. وهذا ق�شر قلب، 

اأي اأما اآلهتكم فال علو لها كما تزعمون.

ابن  وقــال  �شلطانه.  يف  عظيم  جالله،  يف  علّي  {ٹ    ٹ  ڤ} 

عبا�ض: الذي كمل يف عظمته، وقيل: العظيم املعّظم.

عن عبادة عن النبي | قال: »من تعارَّ من الليل فقال: ل اإله اإل اهلل 

وحده ل �سريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير، و�سبحان 

اهلل واحلــمــدهلل ول اإلــه اإل اهلل واهلل اأكــر ول حــول ول قــوة اإل بــاهلل العلي 

فــاإن تو�ساأ و�سلى  لــه،  اأو دعــا ا�ستجيب  اللهم اغفر يل،  العظيم، ثم قــال: 

قبلت �سالته« )البخاري(.

كمال العلو والعظمة هلل كما قال: {ېئ     ېئ ىئىئ   ىئ  ی   ی  

ی} )البقرة(.
واعلم اأن العلو والعظمة درجتان من درجات الكمال، اإال اأن درجة العظمة 
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اأكمل واأقوى من درجة العلو، وفوقهما درجة الكربياء قال تعاىل: »الكرياء 

ردائي، والعظمة اإزاري« (ال�شل�شلة ال�شحيحة)، وال �شك اأن الرداء اأعظم من 

االإزار، وفوق جميع هذه ال�شفات بالرتبة وال�شرف �شفة اجلالل، وهي تقد�شه 

يف حقيقته املخ�شو�شة وهويته املعينة عن منا�شبة �شيء من املمكنات، فلهذا 

املعنى قال |: »األظوا بـ(ياذا اجلالل واالإكرام« (ال�شل�شلة ال�شحيحة).

واأما قولنا: ال حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم فهو غري مذكور يف 

القراآن �شريحاً، الأنه من كنوز اجلنة، والكنز يكون خمفياً وال يكون ظاهراً.

)العلي( �شاأنه )العظيم( �شلطانه له ما يف ال�شماوات واالأر�ض، ملكاً 

)علي(  املثل  اأو  ال�شريك  اأو  الولد  ادعاء  فتعاىل عز وجل عن  وت�شرفاً، 

املكان واملكانة والقدر والقدرة )عظيم( الذات وال�شاأن.

بعظمة  {ٹ}  وهــو  خملوقاته  جميع  على  بذاته  ٹ}  {ٹ    

�شفاته، وهو العلي الذي قهر املخلوقات، ودانت له املوجودات، وخ�شعت 

له ال�شعاب، وذلت له الرقاب.

{ڤ  } اجلامع لكل �شفات العظمة والكربياء واملجد والبهاء الذي 

العقول..  الذي جاوز قدره حدود  االأفئدة.  القلوب وتخ�شع لذكره  تهابه 

�شبحانه وتعاىل.

ال  ملن  وتعظم  تكـربُّ  الأنها  ذم  وللعبد  كمال،  اهلل  حق  يف  والعظمة 

ي�شتحقه وال ينبغي اأن يت�شف به.

اآية  واقــرتن هذان اال�شمان يف متام ذكر �شفات اهلل عز وجل، يف 

الكر�شي لتتوج كل تلك ال�شفات بـ{ٹ  ڤ  }..
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العلي الكبري

مرات يف   )5( )الكبري(.. خم�ض  باإ�شم اهلل  )العلي(،  ا�شم اهلل  اقرتن 

كتاب اهلل.

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ       ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   {ہ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ} )احلج(.
ڃ          ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤ   ڤ      {ڤ  

چ  چ} )لقمان(.
ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    {ٱ  

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ} )�شباأ(.

{ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  

ں   ں   ڻ  ڻ} )غافر(.
ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ} 

)الن�شاء(.
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{ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ  چ}.

)العلي( يف ذاته، ويف قدره ويف قهره )الكبري( يف ذاته ويف اأ�شمائه 

و�شفاته، االأر�ض قب�شته يوم القيامة وال�شماوات مطويات بيمينه، و�شع 

كر�شيه ال�شماوات واالأر�ض.

يف التف�سري:

يف ختام اآية �شورة الن�شاء، قال عز وجل: {   ڃ    ڃ  چ چ  چ  

چ}، اأي: اأن اهلل مع علوه وكربيائه يقبل توبة العا�شي اإذا تاب، فاإذا 
رجعت املراأة عن ن�شوزها فاالأوىل لكم اأن ترتكوا معاتبتها، وتقبلوا توبتها 

واعلموا اأن قدرته ـ عز وجل ـ عليكم اأعظم من قدرتكم على من حتتكم.

وختمت اآية )غافر( بـ)العلي الكبري(، الأن معناها منا�شب حلرمانهم 

من اخلروج من النار، اأي لعدم نق�ض حكم اهلل فيهم باخللود يف النار.

{ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ} ومن اأوىل باحلكم منه عز وجل.

ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   {ڀ  

ٹ   ڤ } (�شباأ:23)، وف�شره قول ر�شول اهلل �شلى: »اإذا ق�سى اهلل 
ربت املالئكة باأجنحتها ُخ�سعانًا لقوله كاأنه �سل�سلة  الأمر يف ال�سماء �سَ

على �سفوان فاإذا ُفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال للذي قال: 

احلق وهو العلي الكبري« (البخاري).

اأو ذلك  ال�شلطان.   { چ  چ  ال�شاأن {  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ}   }
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الذي اأوحى اإليك من هذه االآيات ب�شبب بيان اأن اهلل هو احلق، واأن اإلهاً 

غريه باطل، واأن اهلل هو العلي الكبري عن اأن ي�شرك به.

قوله احلق: { ٹ  ٹ  ٹ   ڤ } ذو العلو والكربياء، لي�ض مللك 

وال نبّي اأن يتكلم ذلك اليوم اإال باإذنه، واأن ي�شفع اإال ملن ارت�شى.

اإن اقرتان هذين اال�شمني يورث الذلة واخل�شوع واخل�شوع يف قلب 

العبد املوؤمن... فال يطغى وال يظلم خا�شة اإذا اآل االأمر اإليه واأ�شبح ذا 

ت�شريع  اإلتزم  كان يف مقام احلكم  واإن  منه...  اأ�شعف  قوة على من هو 

)العلي الكبري(.. الأن احلكم املطلق له �شبحانه وتعاىل.
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العليم احلكيم

�شبق البيان باأن اال�شمني اقرتنا �شتاً وثالثني )36( مرة يف كتاب اهلل: 

اأتى العليم اأوالً يف ت�شع وع�شرين )29( اآية، واأتى احلكيم اأوالً يف �شبع )7( 

اآيات.. وذلك وفق مو�شوع االآية وغايتها.

ومن االآيات التي ورد فيها {العليم احلكيم}:

{ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ} 

)البقرة(.

{ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   

ۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ} )يو�شف(.

{ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  

ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ} )يو�شف(.

ڦ}  ڦ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   {ٿ  

)التحرمي(.

{ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  

وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ} )الن�شاء(.
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ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   {ڤ  

ڃ  ڃ} )االأنفال(.

{ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڤ} )التوبة(.

{ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  

ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ  ۀ} )احلج(.

{ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې ې ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ} )النور(.
{ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ} )احلجرات(.

ں     ں  ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ    {گ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  

ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ       

ىئ  يئ  جب} )الن�شاء(.
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{ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے} 

)الن�شاء(.

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   {ې  

جئ}  ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ  
)الن�شاء(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ} )االأحزاب(.

ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     {ڤ  

ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ} )الفتح(.

{ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ} )االإن�شان(.

)العليم( على وزن فعيل �شيغة مبالغة من العلم علم اهلل عز وجل 

بكل �شيء ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون، وعلمه دائم 

يقول اهلل فيها... {ليعلم  التي  االآيــات  يزيد وال يطراأ... وكل  ثابت ال 

اهلل}.. معناها.. ليتحقق علم اهلل ال�شابق.. ولرتوا اأنتم علم اهلل واقعاً.. 

فاإن علم اهلل تام ال يتغري..

يكون  بـ)العليم(  اقرتن  واإذا  )احلكمة(  اأو  )احلكم(  من  )احلكيم(.. 

املعنى اإىل احلكمة اأقرب.. واإذا تدبر املرء االآيات التي ختمت بـ)العليم 

احلكيم( علم مِلَ قّدم اهلل ا�شمه )العليم( على )احلكيم(.
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ويف التف�سري:

{ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ} العليم الذي اأحاط علماً بكل �شيء، 

فال يغيب عنه مثقال ذرة يف ال�شماوات واالأر�ض، وال اأ�شغر من ذلك 

وال اأكرب.

{ڑ      ڑ}: من له احلكمة التامة التي ال يخرج عنها خملوق، 

وال ي�شذ عنها ماأمور، فما خلق �شيئاً اإال حلكمة وال اأمر ب�شيء اإال حلكمة، 

واحلكمة: و�شع ال�شيء يف مو�شعه الالئق به، فاأقروا، واعرتفوا بعلم اهلل 

وحكمته، وق�شورهم عن معرفة اأدنى �شيء، واعرتافهم بف�شل اهلل عليهم، 

وتعليمه اإياهم ما ال يعلمون.

{ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ}.

والعالم  كائن،  هو  وما  كان  قد  ما  بجميع  العليم  ربنا  يا  اأنت  اإنك 

للغيوب دون جميع خلقك. وذلك اأنهم نََفوا عن اأنف�شهم بقولهم: {ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ}، اأن يكون لهم علم اإال ما علمهم ربهم، واأثبتوا ما نفوا 
عن اأنف�شهم من ذلك لربهم بقولهم: {ڈ  ژ  ژ}.

{ڈ  ژ  ژ} الذي يعلم حايل، واحتياجي اإىل تفريجه ومنَّته، 

قدراً،  �شيء  لكل  الذي جعل  اإح�شانه، {ڑ      ڑ}  اإىل  وا�شطراري 

ولكل اأمر منتهى، بح�شب ما اقت�شته حكمته الربانية.

{ۆ  ۆ   ۈ     } الذي يعلم ظواهر االأمور وبواطنها، و�شرائر 
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موا�شعها،  االأ�شياء  و�شعه  يف  ٴۇ}  {ۈ   و�شمائرهم،  العباد 

حتلة  لكم  فر�ض  فلذلك  لها.  املقدرة  اأوقاتها  اإىل  االأمــور  و�شوقه 

اأحاط  الذي  ٴۇ}  ۈ   ۈ  ۆ    {ۆ   ذممكم  لترباأ  اأميانكم، 

علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو احلكيم يف جميع ما خلقه وحكم 

اأنه موافق مل�شاحلكم،  يعلم  ما  االأحكام،  لكم من  �شرع  فلذلك  به، 

ومنا�شب الأحوالكم.

{ٹ  ڤڤ} يتوالكم بن�شره اأيها املوؤمنون {وهو العليم} مب�شاحلكم 

{احلكيم} يف تدبريه اإياكم، و�شرفكم فيما هو اأعلم به.

وقوله: {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ} كامل العلم، فمن علمه اأن علمكم 

اأنه  ما مل تكونوا تعلمون، ومنها هذه االأ�شياء واحلدود. ومن حكمته 

يتوب على من اقت�شت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقت�شت 

حكمته وعدله خذالنه.

االأ�شياء  اأي: عليم بكل �شيء، حكيم ي�شع  {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ} 

موا�شعها، ومن علمه وحكمته اأن �شرع لكم االأحكام اجلليلة اجلميلة، واأنه 

تكفل بكفايتكم �شاأن االأ�شرى و�شرهم اإن اأرادوا خيانة.

{ويتوب اهلل على من ي�ساء} من هوؤالء املحاربني باأن يوفقهم للدخول 

ه اإليهم الكفر والف�شوق والع�شيان. يف االإ�شالم ويزينه يف قلوبهم ويُكرِّ

{ڻ  ڻ  ڻ  ۀ} ي�شع االأ�شياء يف موا�شعها ويعلم من ي�شلح 

لالإميان فيهديه ومن ال ي�شلح فيدعه يف غيه وطغيانه.
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وحكمته {ۇئ   لعلمه  تبعاً  وقدرها،  فر�شها  {ی  ی  یی} 

ۆئ   ۆئ  ۈئ}.

وامل�شتحيالت  بالواجبات  املحيط  العلم  لــه  ٹ}  ٹ   {ٹ  

واملمكنات، واحلكمة التي و�شعت كل �شيء مو�شعه، فاأعطى كل خملوق 

خلقه الالئق به، ومنه هذه االأحكام التي بّينها وبنّي ماآخذها وح�شنها.

اأحكامها  ويف�شل  ويو�شحها،   )18 )النور:   { ەئوئ   ەئ   ائ   {ائ  

لها، ممن ال  النعمة، فيوفقه  ي�شكر  اأي: عليم مبن  {ٹ  ٹ  ٹ} 

ي�شكرها، وال تليق به، في�شع ف�شله، حيث تقت�شيه حكمته.

{ٹ  ٹ  ٹ} فيعلم تعاىل، ما ي�شلح لكم من االأحكام، وي�شرع 

لكم ما تقت�شيه احلكمة.

من  واملنافق  ر�شوله،  على  اأنزل  ما  يلتزم حدود  }، مبن  {ٹ  ٹ  

خلقه، والكافر منهم، ال يخفى عليه منهم اأحد.

علمه  مــع  عقابهم،  عــن  حلمه  ويف  ــاهــم،  اإي تــدبــريه  يف  {ٹ} 

ب�شرائرهم وخداعهم اأوليائه.

واأما قوله: {اإما يعذبهم} فاإنه يعني: اإما اأن يحجزهم اهلل عن التوبة 

ِبُخْذالِنهْم، فيعذبهم بذنوبهم التي ماتوا عليها يف االآخرة.

{واإما يتوب عليهم}: واإما يوفقهم للتوبة فيتوبوا من ذنوبهم، فيغفر 

لهم.
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باأمرهم وما هم �شائرون  يقول: واهلل ذو علم  {ٹ  ٹ  ٹ} 

اإليه من التوبة اأو املقام على الذنب.

يدخل  ال  خلقه،  من  �شواهم  من  وتدبري  تدبريهم  يف  {ٹ} 

حكمه َخلٌَل.

اهلل عز  �شرع  ملا  العبد طماأنينة  يزيد  )العليم احلكيم(  اقرتان  اإن 

ي�شعر باحلرج  وجل فال يرتدد يف قبول كل ما جاء يف �شريعة اهلل وال 

من اتباع �شريعة اهلل، بل ويدعو اإىل اهلل وهو موؤمن اأن ما يدعو اإليه هو 

الكمال الأنه �شادر من )العليم احلكيم(.
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العليم احلليم

ورد ا�شم اهلل )احلليم( يف كتاب اهلل عز وجل اإحدى ع�شرة )11( مرة، 

واقرتن بـ)العليم( ثالث )3( مرات، وبـ)الغفور( �شت )6( مرات، وبـ)الغني( 

مرة واحدة، وبـ)ال�شكور( مرة واحدة.

الآيات التي اقرتن فيها ال�سمان:

ڀ   ڀڀ   ڀ   پ       پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  
ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ} )الن�شاء(.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ    ٿ   ٿ    ٿ   ٺٿ   ٺ  
ڤڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ} )االأحزاب(.

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ     ڍ  ڌ} )احلج(.
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يف التف�سري:

كثري  العلم  وا�شع  وتعاىل  �شبحانه  ڃ}:  ڃ   ڃ   ڃ   {ڄ  

ومن حلمه مل  الأجوركم،  واأكرث  الأموركم  اأ�شلح  هو  ما  لكم  �شرع  احللم، 

ال�شر..  اأ�شرت عليه قلوبكم من  بالعقوبة مبا �شدر منكم وما  يعاجلكم 

فارجعوا اإىل اهلل والتزموا اأوامره ظاهراً وباطناً.

{ڇ   ڇ  ڍ} باالأمور، ظاهرها وباطنها، متقدمها، ومتاأخرها، 

بالعظائم، وهو ال يعاجلهم  {ڍ  ڌ} يع�شيه اخلالئق، ويبارزونه 

بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يو�شل لهم رزقه، وي�شدي اإليهم ف�شله.

يقول تعاىل ذكره: ليدخلّن اهلل املقتول يف �شبيله من املهاجرين وامليت 

منهم {چ  ڇڇ} وذلك املدخل هو اجلنة {ڇ   ڇ  ڍ} 

اأو عر�ض من  الغنيمة  داره طلب  �شبيله ممن يخرج من  يهاجر يف  مبن 

عرو�ض الدنيا.

{ڍ  ڌ} عن ع�شاة خلقه، برتكه معاجلتهم بالعقوبة والعذاب.

{ڇ   ڇ  ڍ ڍ  ڌ } تذييل، اأي عليم مبا جت�شموه من امل�شاق 

يف �شاأن هجرتهم من ديارهم واأهلهم واأموالهم، وهو حليم بهم فيما الَقوه 

فهو يجازيهم. وهذه االآية تبنّي مزية املهاجرين يف االإ�شالم.

{ۓ  ڭ  ڭ   ڭ} تذييل، وذكر و�شف العلم واحللم هنا ملنا�شبة 

اأّن االأحكام املتقّدمة اإبطال لكثري من اأحكام اجلاهلية.
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وقوله {ۓ  ڭ  ڭ   ڭ} تذييل ق�شد به تربية املهابة يف القلوب 

تعلنون، ومبا  ت�شرون وما  اأي واهلل عليم مبا  باأحوالها.  العليم  من خالقها 

ي�شلح اأحوالكم ومبن ي�شتحق املرياث ومن ال ي�شتحقه ومبن يطيع اأوامره 

ومن يخالفها حليم ال يعجل بالعقوبة على من ع�شاه، فهو ـ �شبحانه ـ ميهل 

وال يهمل. فعليكم اأن ت�شتجيبوا الأحكامه، حتى تكونوا اأهاًل ملثوبته ور�شاه.

اأو عدل، حليم عن اجلائر ال  {ۓ  ڭ  ڭ   ڭ} عليم مبن جار 

يعاجله بالعقوبة.

اأعقب ذلك بال�شفة الدالة على ال�شفح عمن �شاء، وذلك على عادة اأكرث 

القراآن باأنه ال يذكر ما يدل على العقاب، اإال ويردف مبا دل على العفو. 

ويف اإجراء �شفتي {ڃ  ڃ  ڃ} على ا�شم اجلاللة اإمياء اإىل ذلك، 

ومنا�شبة  ظاهرة،  لقوله: {ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ}  العلم  �شفة  فمنا�شبة 

االأحوال  األيق  يف   | الر�شول  ترغيب  املق�شود  اأن  باعتبار  احلليم  �شفة 

ب�شفة احلليم الأن همه | التخلق باأكمل االأخالق.

اإن اقرتان اال�شمني )العليم احلليم( ينبه العبد اإىل عدم التمادي يف 

مع�شيته، فال يظن الظامل اأن اهلل غافل عن ظلمه وال يح�شب العا�شي 

اأن اهلل ال يعلم مع�شيته ولكن �شبحانه )حليم( ال يعاجل الع�شاة بالعقوبة 

حلكمة، فيمهل اجلميع )حللمه( فهو �شبحانه )العليم احلليم(.
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العليم اخلبري

ورد ا�شم اهلل )اخلبري( خم�شاً واأربعني )45( مرة يف كتاب اهلل واقرتن 

بـ)اللطيف( خم�ض )5( مرات، وبـ)الب�شري( خم�ض )5( مرات، وبـ)احلكيم( 

اأربع )4( مرات، وبـ)العليم( اأربع )4( مرات، وانفرد �شبعاً وع�شرين )27( 

مرة.

و)اخلبري( يكون دائماً اال�شم الثاين عدا مع الب�شري فقد اأتى قبله. 

واالآيات التي اقرتن فيها اال�شمان هي:

{ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   
ک} )التحرمي(.

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   {ڇ  

ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ} )الن�شاء(.

{ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  

مب   خب   حب   جب       ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   یی    ىئ   ىئ   ىئ  
ىب} )لقمان(.

ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   {ڄ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ} )احلجرات(.
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يف اللغة:

)اخلبري(.. خربت االأمر اإذا عرفته على حقيقته، و)اخلبري( �شيغة 

مبالغة )فعيل(.. فهو �شبحانه العامل بحقائق كل �شيء.

العلوي  والعامل  واالإعــالن  واالإ�شرار  والباطن  بالظاهر  علمه  اأحاط 

وال�شفلي، فال يخفى عليه �شيء من االأفعال والنوايا..

يف التف�سري:

{ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ} حميط بالظواهر والبواطن، واخلفايا واخلبايا، 

وال�شرائر، ومن حكمته التامة، اأن اأخفى علم هذه اخلم�شة عن العباد، الأن 

يف ذلك من امل�شالح ما ال يخفى على من تدبر ذلك.

فاأكرمهم عند اهلل، اأتقاهم، وهو اأكرثهم طاعة وانكفافاً عن املعا�شي، 

ال اأكرثهم قرابة وقوماً، وال اأ�شرفهم ن�شباً، ولكن اهلل تعاىل عليم خبري، 

يعلم من يقوم منهم بتقوى اهلل، ظاهراً وباطناً، ممن يقوم بذلك، ظاهراً 

ال باطناً، فيجازي كاًل مبا ي�شتحق.

وجملة {ڎ  ڈ   ڈ  ژ} تعليل مل�شمون {ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ} 

اأي اإمنا كان اأكرمكم اأتقاكم الأن اهلل عليم بالكرامة احلق التي هي التقوى 

خبري مبقدار حظوظ النا�ض من التقوى، فلذلك االأكرم هو االأتقى اإن اهلل 

عليم خبري وهو جواب باأن اهلل تعاىل يعلم ذلك وزيادة.

باالأ�شياء  علمه  اأوالً  خ�ش�ض  ملا  ژ}  ڈ   ڈ    {ڎ   تعاىل:  قــال  ثم 

املذكورة، بقوله: {ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ} ذكر اأن علمه غري خمت�ض بها، 
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بل هو عليم مطلقاً بكل �شيء، ولي�ض علمه علماً بظاهر االأ�شياء فح�شب، بل 

)خبري( علمه وا�شل اإىل حقيقة االأ�شياء،

{ڎ  ڈ   ڈ  ژ} بكل �شيء الأنه هنا مطلق، ومل يقيد بحال من االأحوال، 

اأنه  �شك  ال  بالظواهر  والعلم  االأمــور،  ببواطن  العلم  {ژ} اخلربة هي 

�شفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن اأبلغ، فيكون عليم بالظواهر، وخبري 

بالبواطن، فاإذا اجتمع العلم واخلربة �شار هذا اأبلغ يف االإحاطة.

واإيثار و�شفي {العليم اخلبري} هنا ملا فيهما من التذكري مبا يجب اأن 

يعلمه النا�ض من اإحاطة اهلل تعاىل علماً وُخرباً بكل �شيء.

و{العليم}: التام العلم وهو يف اأ�شمائه تعاىل داّل على اأكمل العلم، اأي 

العلم املحيط بكل معلوم.

اأحاط  اإذا  ال�شيء  من خرب  م�شتق  الأنه  العليم  من  اأخ�ض  {اخلبري}: 

مبعانيه ودخائله ولذلك يُقال خربته، اأي بلوته وتطلعُت بواطن اأمره، وقال 

الغزايل يف »املق�شد االأ�شنى«: »العلم اإذا اأ�شيف اإىل اخلفايا الباطنة �شمي 

ِخربة و�شمي �شاحبها خبرياً«.

فيت�شح اأن اإتباع ا�شم {العليم} باإ�شم {اخلبري} اإمياء اإىل اأن اهلل علم 

دخيلة املخاطبة وما ق�شدته من اإف�شاء ال�شّر لالأخرى.

ويف تذييل االآية الكرمية بقوله: {العليم اخلبري} اإ�شارة حكيمة وتنبيه 

بليغ، اإىل اأن من الواجب على كل عاقل، اأن يكون ملتزماً لكتمان االأ�شرار 

التي يوؤمتن عليها، واأن اإذاعتها ـ ولو يف اأ�شيق احلدود ـ ال يليق.
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{ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ}: اإن الذي يعلم ذلك كله هو اهلل دون كّل اأحد 

�شواه، اإنه ذو علم بكل �شيء، ال يخفى عليه �شيء، خبري مبا هو كائن، وما 

قد كان.

وقوله: {ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ} يقول تعاىل ذكره: اإن اهلل اأيها النا�ض ذو 

علم باأتقاكم عند اهلل واأكرمكم عنده، ذو خربة بكم ومب�شاحلكم، وغري 

ذلك من اأموركم، ال تخفى عليه خافية.

{ک    ک  گ           گ  گ    گ} اأي: عاملاً بجميع الظواهر والبواطن، 

مطلعاً على خفايا االأمور واأ�شرارها، فمن علمه وخربته اأن �شرع لكم هذه 

االأحكام اجلليلة وال�شرائع اجلميلة.

الزوجني  بني  اإ�شالح  من  احلكمان  اأراد  مبا   { گ   گ  ک   {ک    

وغريه.

واأمور غريهما، ال يخفى  اأمورهما  وبغريه من  بذلك  {گ    گ} 

عليه �شيء منه، حافظ عليهم، حتى يجازي كاًل منهم جزاءه، باالإح�شان 

اإح�شاناً، وباالإ�شاءة غفراناً اأو عقاباً.

)العليم اخلبري(... يعلم ما تفعل وملاذا تفعل.. فاأ�شلح العمل والنية 

الأنك تتعامل مع )العليم اخلبري(.
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العليم القدير

ورد ا�شم اهلل )القدير( يف كتاب اهلل عز وجل خم�شاً واأربعني )45( 

وانفرد  واحدة،  مرة  وبـ)العفو(  )4( مرات،  اأربع  بـ)العليم(  واقرتن  مرة، 

خم�ض )5( مرات، واأتى خم�شاً وثالثني )35( مرة اإنه �شبحانه {على كل 

�شيء قدير}.

واالآيات التي اقرتن فيها اال�شمان هي:

ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ    ۆ      ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   {ۓ  

ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې} )النحل(.

ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ    {ۇ  

ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  

ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ} )ال�شورى(.

{ی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ ىئ  يئ   جب   حب  خب  مب  ىب   

يبجت  حت  خت مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ             حخ  
مخ  جس} )فاطر(.

{ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک ک   گ} )الروم(.
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يف التف�سري:

{ژ  ڑ  ڑک} بح�شب حكمته، ومن حكمته اأن يرى العبد �شعفه واأن 

تقوية  ولوال  النق�ض،  اإال  نف�شه  له من  لي�ض  واأنه  قوته حمفوفة ب�شعفني، 

اهلل له ملا و�شل اإىل قوة وقدرة، ولو ا�شتمرت قوته يف الزيادة لطغى وبغى 

وعتا. وليعلم العباد كمال قدرة اهلل التي ال تزال م�شتمرة يخلق بها االأ�شياء، 

ويدبر بها االأمور وال يلحقها اإعياء وال �شعف، وال نق�ض بوجه من الوجوه.

وقوله: {ژ  ڑ  ڑک} يخلق ما ي�شاء من �شعف وقوة و�شباب و�شيب 

{ک  ک} بتدبري خلقه {ک   } على ما ي�شاء، ال ميتنع عليه �شيء 

�شاء.  اإذا  ويحييهم  خلقه  فكذلك مييت  االأ�شياء،  هذه  فعل  فكما  اأراده، 

يقول: واعلموا اأن الذي فعل هذه االأفعال بقدرته يحيي املوتى اإذا �شاء.

{ۈئ  ېئ  } هذا من خ�شائ�شه �شبحانه وتعاىل، فيت�شرف يف ملكه 

بعلم وقدرة كاملتني �شبحانه، له ملك ال�شماوات واالأر�ض، يحيي ومييت 

وهو على كل �شيء قدير.

بعلمه  فيت�شرف  �شيء،  كل  على   { �شيء {ېئ   بكل   { {ۈئ      ۈئ  

واإتقانه االأ�شياء، وبقدرته يف خملوقاته.

{ۉ  ې  ې  ې  }: اإن اهلل ال ين�شى، وال يتغري علمه، عليم بكل ما 

كان ويكون، قدير على ما �شاء ال يجهل �شيئاً، وال يعجزه �شيء اأراده.

{ۈئ      ۈئ ېئ  } يقول تعاىل ذكره: اإن اهلل ذو علم مبا يخلق، وقدرة على 

خلق ما ي�شاء ال يعزب عنه علم �شيء من خلقه، وال يعجزه �شيء اأراد خلقه.
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قبل  من  وقال  القدرة؟  على  العلم  قدم  } مل  {ک  ک        ک   

القدرة  اإىل متام  اإ�شارة  فالعزة  )الــروم(  {ڇ   ڇ ڇ  ڇ} 

واحلكمة اإىل متام العلم، فقدم القدرة هناك وقدم العلم على القدرة 

ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ     } بقوله:  ــادة  االإع املذكور  هناك  فنقول  ههنا 

ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ ڇ  ڇ} )الروم( الأن 
االإبداء  اأظهر وههنا املذكور  االإعادة تكون بكن فيكون، فالقدرة هناك 

وهو اأطوار واأحوال والعلم بكل حال حا�شل فالعلم ههنا اأظهر، ثم اإن 

اإذا كان  واإنذار الأنه  تب�شري  قوله تعاىل: {ڇ   ڇ ڇ  ڇ} 

عاملاً باأعمال اخللق كان عاملاً باأحوال املخلوقات فاإن عملوا خرياً علمه 

واإن عملوا �شراً علمه، ثم اإذا كان قادراً فاإذا علم اخلري اأثاب واإذا علم 

الذين هما  االإثابة والعقاب  باالأحوال قبل  العلم  ال�شر عاقب، وملا كان 

العقاب  االأحــوال مع  بتلك  فالعلم  االآخــرة  واأما يف  العلم،  بالقدرة قدم 

فقال: {وهو العليم احلكيم}.

عليه  ميتنع  ال  ي�شاء..  ما  على  )القدير(  خلقه  بتدبري  )العليم(  هو 

�شاء  متى  ويحييهم  خلقه  فكذلك مييت  االأ�شياء  هذه  فعل  فكما  �شيء، 

�شبحانه وتعاىل.

واقرتن اال�شمان )العليم القدير( حتى يلجاأ العبد اإىل اهلل عز وجل، 

واأنه  وحاجة  و�شيبة  �شعف  من  اأحواله  يعلم  اهلل  اأن  يقني  على  ويكون 

�شبحانه قادر على حتقيق ما يريد ملن يريد.. فال �شيء يعجز اهلل عز 

وجل.. فهو )العليم القدير(.



اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

159

الغفور احلليم

ورد ا�شم اهلل )الغفور(.. اإحدى وت�شعني )91( مرة يف كتاب اهلل 

عز وجل.

وورد ا�شم اهلل )احلليم( اإحدى ع�شرة )11( مرة، يف كتاب اهلل.

الغفور(  )احلليم  قبله مرتني  اأتى  مرات،   )6( �شت  بالغفور  واقرتن 

وبعده اأربع مرات )الغفور احلليم( وبالعليم ثالث )3( مرات، وبالغني مرة 

واحدة، وبال�شكور مرة واحدة.

وكان دائماً هو اال�شم الثاين مع هذه االأ�شماء.

واالآيات التي ورد فيها )الغفور احلليم( هي:

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   

ٺ  ٺ  } )البقرة(.
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   {ڤ  

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  

ڻ}  ں  ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڳڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ  

)البقرة(.

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   {ۀ  

ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ} )اآل عمران(.



160

اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   {ے  

ى}  ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ  
)املائدة(.

يف التف�سري:

اقرتان  ومنا�شبة  املوؤاخذة،  نفي  حلكم  تذييل  ى}  ې   {ې  

الرحيم، الأن هذه مغفرة لذنب هو من  الغفور باحلليم هنا دون  و�شف 

قبيل التق�شري يف االأدب مع اهلل تعاىل، فلذلك و�شف اهلل نف�شه باحلليم، 

الأن احلليم هو الذي ال ي�شتفزه التق�شري يف جانبه، وال يغ�شب للغفلة، 

ويقبل املعذرة.

{گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں 

ڻ} عطف على الكالم ال�شابق يف قوله: {ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ} اإىل قوله: {ڑ  ک  ک  کک} وابتدئ اخلطاب 

بـ)اعلموا( ملا اأريد قطع هواج�ض الت�شاهل والتاأول، يف هذا ال�شاأن، لياأتي 

النا�ض ما �شرع اهلل لهم عن �شفاء �شريرة من كل دخل وحيلة.

وقوله: {ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں ڻ}.

اعلموا اأيها النا�ض اأن اهلل ـ تعاىل ـ يعلم ما يجول يف نفو�شكم من خري 

اأو �شر، وما تهج�ض به خطرات قلوبكم من مقا�شد واجتاهات، فاحذروا 

اأن تق�شدوا ما هو �شر، اأو تفعلوا ما هو منكر، واعلموا اأنه ـ تعاىل ـ غفور 

ملن تاب وعمل �شاحلاً، حليم ال يعاجل النا�ض بالعقوبة، وال يوؤاخذهم اإال 
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مبا ك�شبوا. فاجلملة الكرمية حتذير وتب�شري، وترغيب وترهيب، لكي ال 

يتجا�شر النا�ض على ارتكاب ما نهى اهلل عنه، وال يياأ�شوا من رحمته متى 

تابوا واأنابوا.

ويف اآية اآل عمران: »ولقد عفاـ  �شبحانهـ  عنهم ل�شدق توبتهم وندمهم 

على ما فرط منهم، الأن فرارهم مل يكن عن نفاق، بل كان عار�شاً عر�ض 

لهم عندما ا�شطربت ال�شفوف واختلطت االأ�شوات ثم عادوا اإىل �شفوف 

الثابتني من املوؤمنني ليكونوا معهم يف قتال اأعدائهم.

اأكد اهلل ـ تعاىل ـ هذا العفو بالم التاأكيد وبـ)قد( املفيدة للتحقيق، 

وبو�شفه ـ �شبحانه ـ لذاته باملغفرة فاإن هذا الو�شف يوؤكد اأن العفو �شاأن 

من �شوؤونه، وبو�شفه ـ �شبحانه ـ لذاته باحللم، فاإن هذا الو�شف يفيد اأنه 

ال يعاجل عباده بالعقاب، بل اإن ما اأ�شابهم من م�شائب فهو ب�شبب ما 

اقرتفوه من ذنوب ويعفو ـ �شبحانه ـ عن كثري.

{ې  ې  ى  ى} مل يزل باملغفرة مو�شوفاً، وباحللم واالإح�شان 

معروفاً، فتعر�شوا ملغفرته واإح�شانه، واطلبوا من رحمته ور�شوانه.

{ې  ې} لعباده فيما لََغْوا من اأميانهم التي اأخرب اهلل تعاىل ذكره 

اأنه ال يوؤاخذهم بها، ولو �شاء اآخذهم بها.

{ى  ى} يف تركه معاجلة اأهل مع�شيته العقوبة على معا�شيهم.

وتغطيته  عباده  لذنوب  �شرت  ذو  اأنــه  يعني  ں}  ڱ   ڱ   {ڱ   



162

اإح�ساء ما اقرتن من الأ�سماء احل�سنى فـي القراآن الكرمي

عليها، فيما تكنه نفو�ض الرجال من خطبة املعتدات، وذكرهم اإياهن يف 

حال عدتهن، ويف غري ذلك من خطاياهم.

وقوله: {ں ڻ} اأنه ذو اأناة ال يعجل على عباده بعقوبتهم على 

ذنوبهم.

الأن  باملغفرة  العبد  تعلق  زاد  )احلليم(...  مع  )الغفور(  اجتمع  فاإذا 

)احلليم( اأطال يف عمره حتى يرجع عما كان عليه يف �شابق حياته.. واقرتن 

كمال احللم مع كمال املغفرة يف )الغفور احلليم( �شبحانه وتعاىل.
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الغفور الرحيم

اقرتن ا�شم اهلل )الغفور( با�شم اهلل )الرحيم( احدى و�شبعني مرة يف كتاب 

اهلل وهما اأكرث ا�شمني من االأ�شماء احل�شنى اقرتنا يف القراآن الكرمي.

اأخرى  اآيــات  �شبع  ويف  الرحيم(  )الغفور  اآيــات  �شبع  يف  االأ�شمان  ورد 

)لغفور رحيم( ويف خم�ض ع�شرة اآية )غفوراً رحيماً( ويف اثنتني واأربعني اآية 

)غفور رحيم(.

من االآيات التي اقرتن فيها االأ�شمان:

{ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی} )الن�شاء(.

ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ          ەئ   ەئ    ائ    ائ   ى   ى      ې   {ې  

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ} 
)الن�شاء(.

ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    {گ  

ڻ  ڻ} )الن�شاء(.

{چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
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ھ   ھ   ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ھ  ے} (املائدة).

ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ    ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   {ڌ  

ک} )الفرقان(.

{ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ} 

)هود(.

جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت   يب    ىب   {مب  

مث        ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس} )االأنعام(.

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   {ڱ  

ہ  ہ   ہ} )االأعراف(.

{ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  

ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ} )الزمر(.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ    ڦ   ڦ   ڤ   {ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} (ال�شورى).

{ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ} )احلجر(.

يف التف�سري:

يقول ال�شيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل -: »كان« تاأتي اأحياناً م�شلوبة 

الزمان، ويراد بها حتقق ات�شاف املو�شوف بهذه ال�شفة؛ ومن ذلك قوله 
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ڱ   {ڱ   تعاىل:  وقوله  )الن�شاء(،  ڇ}  ڇ   چ   چ   {چ   تعاىل: 

ڱ  ں   ں} )الن�شاء(، وقوله تعاىل: {مئ  ىئ  يئ  جب  حب} 
)الن�شاء(، وما اأ�شبهها؛ هذه لي�ض املعنى اأنه كان فيما م�شى؛ بل ال يزال؛ 

فتكون »كان« هنا م�شلوبة الزمان، ويراد بها حتقيق ات�شاف املو�شوف مبا 

الكالم  ويُجرى  تاأويل؛  فيه  ولي�ض  االأقرب،  دلت عليه اجلملة؛ وهذا هو 

على ظاهره.

اإن اأ�شماء اهلل �شبحانه وتعاىل املتعدية ي�شتفاد منها ثبوت تلك االأحكام 

الذي  ـ  واالأثر  وال�شفة،  اال�شم،  تت�شمن  املتعدية  فاالأ�شماء  منها؛  املاأخوذة 

هو احلكم املرتتب عليه ـ؛ والعلماء ياأخذون من مثل هذه االآية ثبوت االأثر ـ 

وهو احلكم ـ؛ الأنه لكونه غفوراً رحيماً غفر ملن تناول هذه امليتة ل�شرورته، 

ورحمه بحلها، فيكون يف هذا دليل وا�شح على اأن اأ�شماء اهلل عزوجل تدل 

على »الذات« الذي هو امل�شمى؛ و»ال�شفة«؛ و»احلكم«.

ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ  ەئ   ەئ    ائ    ائ   ى   ى      ې   {ې  

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ  پ}  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
)الن�شاء(؛ فقال تعاىل: {لتحكم}، ثم قال تعاىل: {وا�شتغفر اهلل}؛ فدل 

هذا على اأن اال�شتغفار من اأ�شباب فتح العلم ـ وهو ظاهر ـ الأن الذنوب ـ 

والعياذ باهلل ـ رين على القلوب، كما قال تعاىل: {ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         

ڍ  ڍ} )املطففني(، فاإذا كانت ريناً عليها فاإن اال�شتغفار ميحو هذا 
الرين، وتبقى القلوب نرية مدركة واعية.

ثم قال تعاىل: {ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ} )الن�شاء( 
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اأخذ بع�ض اأهل العلم من هذه االآية اأنه ينبغي ملن �شئل عن علم اأن ي�شتغفر 

اهلل عّز وجّل حتى تزول عنه الذنوب با�شتغفاره، ويتبني له احلق.

{ۋ  ۋ  ۅ  ۅ} وهذا يدل على اأنه غفر لهم ورحمهم، ولذلك 

قال العلماء يف قول اهلل تعاىل يف الذين يحاربون اهلل ور�شوله وي�شعون يف 

االأر�ض ف�شاداً، قال: {چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ....}.

اأخذ العلماء من هذه االآية اأن هوؤالء املف�شدين املحاربني هلل ور�شوله، 

اإذا تابوا قبل القدرة عليهم �شقط عنهم العذاب، وا�شتدلوا باأن اهلل ختم 

لهم  غفر  قد  اأي  ے}  ھ   ھ   ھ   ھ   {ہ    بقوله:  االآيــة 

اإن  االآيات،  لها يف  ينتبه  اأن  العلم  ينبغي لطالب  فرحمهم، وهذه م�شاألة 

ختم االآية بعد ذكر احلكم دليل على ما تقت�شيه هذه االأ�شماء التي ختمت 

بها االآية(. انتهى

فعل  فا�شتعري  ذلــك،  يتحّقق  ڻ}  ڻ   ں    ں   {ڱ   ومعنى 

)يجد( للتحّقق الأّن فعل )َوجد( حقيقته الَظَفر بال�شيء وم�شاهدته، فاأطلق 

على حتقيق العفو واملغفرة على وجه اال�شتعارة. ومعنى {ں   ڻ} 

�شديد الغفران و�شديد الرحمة وذلك كناية عن العموم والتعجيل، في�شري 

املعنى يجد اهلل غافراً له راحماً له، الأّنه عاّم املغفرة والرحمِة فال يخرج 

منها اأحد ا�شتغفره وتاب اإليه، وال يتخلّف عنه �شمول مغفرته ورحمته زمناً، 

فكانت �شيغة {ں   ڻ} مع )يجد( َدالًَّة على القبول من كّل تائب 

بف�شل اهلل.

والتعريف يف )ال�شر( يف قوله تعاىل: {ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ } االآية، 
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عن  القراآن  يف  الطاعنني  اإ�شرار  ومنه  �شر،  كل  ي�شتغرق  اجلن�ض  تعريف 

مكابرة وبهتان، اأي يعلم اأنهم يقولون يف القراآن ما ال يعتقدونه ظلماً وزوراً 

لهم  ترغيباً  جملة: {ڑ   ک  ک  ک  ک}  موقع  يعلم  وبهذا  منه، 

يف االإقالع عن هذه املكابرة ويف اتباع دين احلق ليغفر اهلل لهم ويرحمهم، 

وذلك تعري�ض باأنهم اإن مل يقلعوا ويتوبوا حق عليهم الغ�شب والنقمة.

وجملة {ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ} تعليل لالأمر بالركوب املقيد باملالب�شة 

لذكر ا�شم اهلل تعاىل، ففي التعليل باملغفرة والرحمة رمز اإىل اأن اهلل وَعده 

االبتداء حتقيقاً  والم  ـــ)اإّن(  ب واأّكــد  ورحمته.  غفرانه  من  وذلك  بنجاتهم، 

الأتباعه باأن اهلل رحمهم باالإجناء من الغرق.

للكالم  تذييل  خس}  حس   جس    مخ   حخ   جخ   مح   {جح   وجملة: 

واإيذان باأّن املق�شود منه العمل واالمتثال فلذلك جمع هنا بني �شفة {جخ  

حخ} و�شفة {جس} لينا�شب جميع ما حوته هذه ال�ّشورة. وا�شتعريت 
ال�ّشرعة لعدم الرتّدد ولتمام املقدرة على العقاب، الأّن �شاأن املرتّدد اأو العاجز 

اأن يرتّيث واأن يخ�شى غائلة املعاَقب، فاملراد �شريع العقاب يف يوم العقاب.

موكِّد  على  العقاب(  )�شريع  و�شف  االقت�شار يف  القراآن  لطائف  ومن 

واحد، وتعزيز و�شف )الغفور الرحيم( مبوؤكدات ثالثة وهي اإّن، والم االبتداء، 

اأهل العمل  والّتوكد اللّفظي؛ الأّن )الّرحيم( يوؤكِّد معنى )الغفور(: ليُطمئن 

ال�ّشالح اإىل مغفرة اهلل ورحمته، ولَي�ْشتَدعي اأهَل االإعرا�ض وال�شدوف، اإىل 

االإقالع عّما هم فيه.

اأن  على  تــدل  ــة  االآي وهــذه  ہ}  ہ    ہ   ۀ  ۀ   ڻ   {ڻ  
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ال�شيئات باأ�شرها م�شرتكة يف اأن التوبة منها توجب الغفران، الأن قوله: 

بجميع  اأتــى  من  اأن  والتقدير:  الكل.  يتناول  ڱ}  ڱ   {ڱ  

ال�شيئات ثم تاب فاإن اهلل يغفرها له، وهذا من اأعظم ما يفيد الب�شارة 

والفرح للمذنبني، واهلل اأعلم.

{ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  

ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ} )الزمر(.

امل�شتور واحتياجه  يقت�شي وجود  ال�شرت، وهو  اإىل  الغفر ترجع  ومادة 

لل�شرت فدل {ڭ     ڭ} على اأن الذنوب ثابتة، اأي املوؤاخذة بها ثابتة 

جملت 
ُ
اأ واهلل يغفرها، اأي يزيل املوؤاخذة بها، وهذه املغفرة تقت�شي اأ�شباباً 

هنا وف�شلت يف موا�شع اأخرى من الكتاب وال�شنة منها قوله تعاىل: {گ  

ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں} )طه(.

 { قوله: {ۓ  ۓ  ڭ     ڭ        فكان  عليها  وتوعد  ذنوباً  �شماها  وقد 

تف�شيلها.  املذنب عرف  طلبها  فاإذا  املغفرة  هذه  اأ�شباب  تطلب  اإىل  دعوًة 

و)جميعاً( حال من )الذنوب(، اأي حال جميعها، اأي عمومها، فيغفر كل ذنب 

منها اإن ح�شلت من املذنب اأ�شباب ذلك.

وجملة {ۇ     ۇ   ۆ          ۆ ۈ} تعليل جلملة {  ڭ     ڭ       ڭڭ} 

اأي ال يُعجزه اأن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من الكرثة الأنه �شديد 

الغفران �شديد الرحمة.
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تذييل جلملة  )ال�شورى(  وجملة {چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} 

{ڄ  ڄ  ڄ  ڄ} )ال�شورى: 5( اإىل اآخرها الإبطال وهم 

امل�شركني اأن �شركاءهم ي�شفعون لهم، ولذلك جيء يف هذه اجلملة ب�شيغة 

باأداة  يغفر الأحد. و�ُشدرت  اأن غري اهلل ال  اأي  الف�شل،  الق�شر ب�شمري 

التنبيه لالهتمام مبفادها.

نبئ  فقوله:  )احلجر(  ىئ}  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   {ۆئ  

عبادي  قوله:  يف  والياء  العباد،  قبل  مذكور  وهو   ،| حممد  اإىل  اإ�شارة 

�شمري عائد اإىل اهلل تعاىل والياء يف قوله: )اأين( عائد اإليه، وقوله: )اأنا( 

دالة  األفاظ  الرحيم(، �شفتان هلل فهي خم�شة  )الغفور  اإليه، وقوله:  عائد 

على اهلل الغفور الرحيم.

ملا ذكر الرحمة واملغفرة بالغ يف التاأكيد باألفاظ ثالثة: اأولها: قوله: 

{ېئ}. وثانيها: قوله: {ېئ}. وثالثها: ادخال حرف االألف والالم على 

وما  املعذب  اأنا  اأين  يقل  مل  العذاب  ذكر  وملا  قوله: {ېئ  ىئ} 

جئ}.  ی   ی   ی    ی    {ىئ   قــال:  بل  بذلك  نف�شه  و�شف 

وثالثها: اأنه اأمر ر�شوله اأن يبلغ اإليهم هذا املعنى فكاأنه اأ�شهد ر�شوله على 

قال: {ۈئ  ۈئ}  ملا  اأنه  ورابعها:  والرحمة.  املغفرة  اإلتزام  نف�شه يف 

كان معناه نبئ كل من كان معرتفاً بعبوديتي، وهذا كما يدخل فيه املوؤمن 

تغليب  على  يدل  ذلك  وكل  العا�شي،  املوؤمن  فيه  يدخل  فكذلك  املطيع، 

جانب الرحمة  من اهلل تعاىل.

املغفرة والرحمة، و�شفان الزمان  اأي:  {ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ} 
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ذاتيان، ال تنفك ذاته عنهما، ومل تزل اآثارهما �شارية يف الوجود، ت�شح يداه 

من اخلريات اآناء الليل والنهار، ويوايل النعم على العباد والفوا�شل يف ال�شر 

وغلبته.  الغ�شب  �شبقت  والرحمة  املنع،  من  اإليه  اأحب  والعطاء  واجلهار، 

ولكن ملغفرته ورحمته ونيلهما اأ�شباب اإن مل ياأت بها العبد، فقد اأغلق على 

نف�شه باب الرحمة واملغفرة، اأعظمها واأجلها، بعد التوحيد االإنابة اإىل اهلل 

هذا  اإىل  فهلم  والتعبد،  والتاأله  والت�شرع  والدعاء  الن�شوح،  بالتوبة  تعاىل 

ال�شبب االأجّل، والطريق االأعظم.

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   {ڀ   االأمــر  اأول  يف  قالوا  املالئكة 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ} )البقرة: 30( ثم يف اآخر االأمر 
�شاروا ي�شتغفرون ملن يف االأر�ض: { ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ } (ال�شورى)، واأما رحمة احلق واإح�شانه فقد كان 
موجوداً يف االأوىل واالآخرة فثبت اأن الغفور املطلق والرحيم املطلق هو اهلل 

تعاىل: وقد اأخرب تعاىل عنهم اأنهم ي�شتغفرون ملن يف االأر�ض ومل يحك عنهم 

فقال: {چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ   االأر�ض  ملن يف  الرحمة  يطلبون  اأنهم 

ڇ} )ال�شورى( يعني اأنه يعطي املغفرة التي طلبوها وي�شم اإليها الرحمة 

الكاملة التامة.

ف�شبحان من جعل اأكرث ا�شمني مقرتنني يف كتابه )الغفور الرحيم(، وكتب 

على نف�شه الرحمة.. ووعد من ا�شتغفرة باملغفرة واأمر الع�شاة وامل�شرفني اأالَّ 

يقنطوا من رحمته.. اللهم اغفر لنا وارحمنا اإنك اأنت )الغفور الرحيم(.
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الغفور ال�شكور

ورد اال�شمان مقرتنني يف ثالثة (3) موا�شع من كتاب اهلل العزيز:

{ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ  

ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ           يئ} )فاطر(.

ڀ      ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ    {ٱ  

ڤ   ٹ   ٹ      ٹ   ٹ      ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ} )ال�شورى(.

ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ    ڇ   ڇ    چ   چ   {چ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  
گ   گ  ڳ} )ال�شورى(.

وجاء ا�شم اهلل )ال�شكور( قبل )احلليم(.. وبعد )الغفور(.

وذلك اأن �شكر اهلل لعباده مب�شاعفة اأجورهم وزيادتهم من ف�شله اإمنا 

يكون بعد اأن يغفر لهم... ويف اآية االإنفاق )التغابن: 17( �شاعف االأجر 

اأ�شعافاً كثرية ملن اأنفق، و )حلم( عن من مل ينفق.
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ويف التف�سري:

وكرثتها،  قلتها  ح�شب  على  اأعمالهم،  اأجور  اأي:  {ىئ  ی} 

{حئ      اأجــورهــم:  عن  زيــادة  یجئ}  ی   {ی   وعدمه،  وُح�شنها 

العمل  من  القليل  منهم  وقبل  ال�شيئات،  لهم  غفر  يئ}  ىئ  مئ  
وجزاهم باالأجر اجلزيل.

{ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ} يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت 

عند التوبة منها، وي�شكر على العمل القليل باالأجر الكثري، فبمغفرته 

وي�شاعفها  احل�شنات  يتقبل  وب�شكره  العيوب،  وي�شرت  الذنوب  يغفر 

اأ�شعافاً كثرية.

وجملة {گ  گ  گ   گ  ڳ} ا�شتئناُف ثناء على اهلل 

�شكروا به نعمة ال�شالمة واأثنوا عليه باملغفرة ملا جتاوز عما اقرتفوه 

بالن�شبة  عنه  اهلل  ذلك مما جتاوز  ونحو  االأنف�ض  وحديث  اللمم  من 

العذاب وقبول  وِلـما جتاوز عنه من تطويل  وال�شابقني،  للمقت�شدين 

ال�شفاعة بالن�شبة ملختلف اأحوال الظاملني اأنف�شهم واأثنوا على اهلل باأنه 

ا راأوا من اإفا�شته اخلريات عليهم وُم�شاعفة احل�شنات مما  �شكور لـمَّ

تقدم يف قوله:  اأعمالهم. وهذا على نحو ما  اأكرث من �شاحلات  هو 

ىئ            مئ   حئ      یجئ   ی   ی   ی    {ىئ  

يئ} )فاطر(.

غفر لنا العظيم، و�شكر لنا القليل من اأعمالنا.
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اأموراً  عنهم  اهلل  ذكر  ڳ}  گ   گ    گ   {گ   وقوله: 

الثاين:  مثاب  احلامد  فاإن  احلمد  االأول:  اهلل  من  الكرامة  تفيد  كلها 

قولهم )ربنا( فاإن اهلل مل يناد بهذا اللفظ اإال وا�شتجاب لهم، اللهم اإال 

اأن يكون املنادي قد �شيع الوقت الواجب اأو طلب ما ال يجوز كالرد اإىل 

الدنيا من االآخرة.

الثالث: قولهم: )غفور(، الرابع: قولهم: )�شكور( والغفور اإ�شارة اإىل 

ما غفر لهم يف االآخرة مبا وجد لهم من احلمد يف الدنيا، وال�شكور اإ�شارة 

اإىل ما يعطيهم ويزيد لهم ب�شبب ما وجد لهم يف االآخرة من احلمد وذيل 

من  فاإّن  �شاأنه،  من  وال�شكران  الغفران  اأن  وهو  يحققه  مبا  الوعد  هذا 

اأ�شمائه الغفور ال�شكور، اأي الكثري املغفرة والعظيم ال�شكر.

اء القراآن، فاإنهم ي�شدق عنهم اأنهم من  ويف االآية ما ي�شمل ثواب ُقرَّ

الذين يتلون كتاب اهلل ويقيمون ال�شالة ولو مل ي�شاحبهم التدبر يف القراآن 

فاإن للتالوة حظها من الثواب والتنّور باأنوار كالم اهلل.

وت�شمنت االآية يف )ال�شورى( اأن النبي | منّزه عن اأن يتطلب من 

النا�ض جزاء على تبليغ الهدى اإليهم فاإن النبوءة اأعظم مرتبة يف تعليم 

االأجر  اأخذ  عن  تنّزهوا  واحلكماء  احلكمة،  مرتبة  فوق  وهي  احلّق 

على تعليم احلكمة، فاإن احلكمة خري كثري واخلري الكثري ال تقابله 

اأعرا�ض الدنيا.

{  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ}.
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پڀ}  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ    {ٱ   جلملة  تذييل 

الكبري.  الف�شل  من ذلك  واملعنى: وكلما عمل موؤمن ح�شنة زدناه ح�شناً 

وهذا يف معنى قوله تعاىل: {ک  ک     ک  گگ} )البقرة: 261(.

واالقرتاف: افتعال من الَقْرف، وهو االكت�شاب، فاالقرتاف مبالغة 

يف الك�شب نظري االكت�شاب، ولي�ض خا�شاً باكت�شاب ال�شوء واإن كان قد 

اإذا ق�شر ِقْرَفها، بك�شر القاف،  غلب فيه، واأ�شله من َقَرَف ال�شجرةَ، 

اوؤها. وهو حِلَ

واحل�شنة: الَفْعلة ذات احل�شن �شفة م�شبهة غلبت يف ا�شتعمال القراآن 

وال�شنة على الطاعة والقربة ف�شارت مبنزلة اجلوامد َعلَماً بالغلبة وهي 

م�شتقة من احل�شن وهو جمال ال�شورة. واحُل�شن: �شد القبح وهو �شفة 

يف الذات تقت�شي قبول منظرها يف نفو�ض الّرائني وميلهم اإىل مداومة 

اأو ال�شفة  الفعل  م�شاهدتها. وتو�شف املعنويات باحل�شن فرياد به كون 

حممودة عند العقول مرغوباً يف االت�شاف بها.

وملا كانت احل�شنة ماأخوذة من احُل�شن جعلت الزيادة فيها من الزيادة 

يف احل�شن مراعاة الأ�شل اال�شتقاق.

{گ  گ  گ} حيث غفر لنا الزالت {گ  ڳ} حيث 

قبل منا احل�شنات و�شاعفها، واأعطانا من ف�شله ما مل تبلغه اأعمالنا وال 

اأمانينا، فبمغفرته جنوا من كل مكروه ومرهوب، وب�شكره وف�شله ح�شل 

لهم كل مرغوب حمبوب.
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رغبة  القلب  يف  يورث  ال�سكور(  )الغفور  اال�شمني  هذين  اقرتان  اإن 

ال�شيطان  كيد  من  العبد  ويحفظ  الثواب..  ورجاء  الذنب  من  التوبة  يف 

بـتـقنـيـطه من مغفرة الذنب اأو نيل االأجر.. فالعبد يذنب ولكنه ال يقنط 

بل ويطمع باالأجر، اإذا اأقلع واأ�شلح، الأن ربه )غفور �سكور(.
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الغفور الودود

ورد اال�شمان مقرتنني يف مو�شع واحد من كتاب اهلل:

{ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ} 

)الربوج(.

اإن اهلل يذكر  بع�ض �شفاته.. فكاأنه عز وجل جعل )الغفور الودود( 

اأقرب اإىل قوله )يعيد( اأي اإىل االآخرة فهو عز وجل يذكر عباده املوؤمنني 

بهذا االأمر ليزدادوا له )وداً( ويعملوا ليكونوا فيمن �شيجعل لهم {پ  

پ  ڀ} )مرمي( يوم القيامة.

التف�سري:

قال  واجلـــزاء،  باملغفرة  اأوليائه  اإىل  املتودد  هو  ــودود  ال الكلبي:  قــال 

اأن يكون ودود فعوالً مبعنى مفعول  اللغة يجوز  اأهل  االأزهــري: قال بع�ض 

ومعناه اأن عباده ال�شاحلني يوّدونه ويحبونه ِلـما عرفوا من كماله يف ذاته 

و�شفاته واأفعاله، قال: وكلتا ال�شفتني مدح الأنه جل ذكره اإذا اأحب عباده 

املطيعني فهو ف�شل منه، واإن اأحبه عباده ال�شاحلون فلما تقرر عندهم من 

كرمي اإح�شانه.

{ہ  ھ   ھ    ھ  ھ} يعني اأن االأمر اإليه ابتداء واإعادة وهذا كقوله 

بداأ  الذي  فهو   )27 )الــروم:  تعاىل: {ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ} 

واإليه يف كل �شيء، اخللق من  االأ�شياء منه  االأ�شياء،  تنتهي  واإليه  االأ�شياء، 
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قال  ولهذا  واإليه،  اهلل  من  االأمــور  كل  واإليه،  اهلل  من  ال�شرائع  واإليه،  اهلل 

)يبداأ( ومل يذكر ما الذي يبدوؤه، فمعناه )يبداأ( كل �شيء، ويعيد كل �شيء، 

فكل االأمر بيده عزوجل، فاعرف اأيها العبد من اأين اأنت، واأنك ابتداأت من 

عدم، واعرف منتهاك وغايتك، واأن غايتك اإىل اهلل عزوجل {ے     ے ۓ   

ۓ} )الغفور( يعني ذا املغفرة، واملغفرة �شرت الذنب والعفو عنه فلي�شت 
املغفرة �شرت الذنب فقط بل �شرته وعدم املوؤاخذة عليه كما جاء يف احلديث 

ال�شحيح: »اإن اهلل يخلو بعبده املوؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقر 

بها ويعرتف فيقول اهلل عز وجل: قد �سرتتها عليك يف الدنيا واأنا اأغفرها 

لك اليوم« )متفق عليه(، ويُذكر اأن بني اإ�شرائيل كانوا اإذا اأذنب الواحد منهم 

ذنباً وجده مكتوباً على باب بيته ف�شيحة وعاراً، لكننا نحن وهلل احلمد قد 

�شرت اهلل علينا.

{ے     ے         } الذي يغفر الذنوب جميعها ملن تاب، ويعفو عن ال�شيئات 

ملن ا�شتغفره واأناب.

�شيء  ي�شبهها  ال  ال�شاحلون حمبة  عباده  يحبه  الذي  {ۓ   ۓ} 

فكما اأنه ال ي�شابهه �شيء يف �شفات اجلالل واجلمال، واملعاين واالأفعال، 

فمحبته يف قلوب املوؤمنني من خلقه، التابعة لذلك، ال ي�شبهها �شيء من 

اأنواع املحاب، ولهذا كانت حمبته اأ�شل العبودية، وهي املحبة التي تتقدم 

على  عذاباً  كانت  لها،  تبعاً  غريها  يكن  مل  واإن  وتغلبها،  املحاب  جميع 

اأهلها، وهو تعاىل الودود، الواد الأحبابه، كما قال تعاىل: {ہ    ہ} 

(املائدة: 54) واملودة هي املحبة ال�شافية، ويف هذا �شر لطيف، حيث قرن 
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)الودود( ب)الغفور(، ليدل ذلك على اأن اأهل الذنوب اإذا تابوا اإىل اهلل 

واأنابوا، غفر لهم ذنوبهم واأحبهم.

�شفته  من  ذلك  اأن  معناه:  ثناوؤه: {ے     ے         ۓ   ۓ}،  قال جل 

تعاىل، اإذ كان ومل يزل لذنوب العباد غفوراً من قبل نزول هذه االآية، ويف 

حال نزولها، ومن بعد ذلك.

ويف اقرتان اال�شمني ) الغفور الودود( .. دعوة لطيفة للمذنبني باأن 

بل  فح�شب  ذنوبهن  يغفر  ال  �شبحانه  فاإنه  اهلل  اإىل  ويرجعوا  ي�شتغفروا 

ويودهم.... اإذا هم تابوا واأنابوا اإىل ربهم �شبحانه وتعاىل.
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الغني احلليم

اآية واحدة من كتاب اهلل عز وجل اختتمت بهذين اال�شمني مقرتنني:

ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   {ڭ  

ۋ  ۅ} )البقرة(.
التف�سري:

تعاىل:  قوله  يف  املوؤذية  وال�شدقة  الطيبة  الكلمة  بني  �شبحانه  فا�شل 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   {ڭ  

ۅ} )البقرة(.
ال�شدقة {ۅ  ۉ  ۉ  ې   يبطل  واالأذى  املّن  اأن  املنفقني  اأفهم 

�شعور  جرح  من  فيه  ملا   )264 )البقرة:  ې   ې  ې  ى} 
امل�شكني.

واإح�شا�شه  اإمعاناً يف احلفاظ على �شعوره  اإخفائها  وقد حثَّ على 

االآداب  مع  اأي  ـ   )271 )البقرة:  ٹٹ}  ٿ   ٿ   ٿ    {ٿ  

)البقرة:  ڦڦ}  ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   {ٹ   ـ  ال�شابقة 

271( اأي لكم اأنتم يف حفظ ثوابها.

ظل  ال  يــوم  ظله  اهلل حتت  يظلهم  الذين  ال�شبعة  من   | جعل  وقــد 

اأنفقت  ما  �شماله  تعلم  ال  حتى  فاأخفاها،  ب�شدقة  ت�شدق  »رجل  ظله  اإال 

ميينه« (متفق عليه)، وكما قال تعاىل: {ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ} )البقرة(.

يف  االأغنياء  اأدب  كما  اأنه  الباب  هذا  االإ�شالم يف  خ�شائ�ض  ومن 

طريقة االأنفاق، فقد اأدب الفقراء يف طريقة االأخذ. وذلك يف قوله تعاىل: 

{ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ  
ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ} )البقرة(.

يقول احلّق جّل جالله: {ڭ  ڭ} جميل يقوله االإن�شان لل�شائل 

من  اهلل  عند  واأف�شل  يعطيه، {ۇ}  ما  يجد  مل  حيث  رده،  حال  يف 

يرزقنا  اهلل  املعروف:  القول  ومثال  واالأذى،  املن  يتبعها  التي  ال�شدقة 

واإياك رزقاً ح�شناً. واهلل يغنينا واإياك من ف�شله العظيم، و�شبه ذلك من 

غري تعبي�ض وال كراهية. {ڭ} لل�شائل والعفو عن جفوته واإحلاحه، 

، اأو {ۈۈ} لل�شائل، علم احلق  {ۇ} اأي�شاً {ۇ  ۆ  ۆ   } َمنٍّ

ل�شانه  اأطلق  عليه، فرمبا  �شقَّ  نوال  بغري  ُردَّ  اإذا  الفقري  اأن  جّل جالله 

تعاىل  �شاء احلّق  ولو  والتوا�شع.  بالعفو  امل�شوؤول  فاأمر  ال�شكوى  واأظهر 

الفقراء  وابتلى  �شكرهم،  ليظهر  االأغنياء  اأعطى  لكنه  اجلميع،  الأغنى 

ليظهر كيف �شربهم، {ٴۇ} تعاىل {ۋ} عن اإنفاق ي�شحبه َمٌن اأو 

اأذى، {ۋ} عن معاجلة من مَيُنٌّ اأو يوؤذي بالعقوبة.

وامل�شوؤول، فرتبية  لل�شائل  تربية  ويف قوله: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ}: 
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ال�شائل: اأن ي�شتغني بالغنيِّ عن �شوؤال العبد الفقري، وتربية امل�شوؤول: اأن 

يحلم عن جفوة ال�شائل فيتلطف يف اخلطاب، ويح�شن الرد واجلواب. يف 

�شرح االأ�شماء: والتخلق بهذا اال�شمـ  يعني احلليمـ  بال�شفح عن اجلنايات، 

وال�شماح فيما يقابلونه به من االإ�شاءات، بل يجازيهم باالإح�شان، حتقيقاً 

للحلم والغفران.

واهلل غني عن جميع خملوقاته، وكلها مفتقرة اإليه يف جميع احلاالت 

واالأوقات، ف�شدقتكم واإنفاقكم وطاعاتكم تعود م�شلحتها ونفعها اإليكم: 

يعاجله  } على من ع�شاه ال  فهو {ۋ   ومع هذا  {ٴۇ  ۋ} عنها، 

عدم  تقت�شي  وحلمه  واإح�شانه  رحمته  ولكن  عليه،  قدرته  مع  بعقوبة 

معاجلته للعا�شني، بل ميهلهم وي�شّرف لهم االآيات لعلهم يرجعون وينيبون 

اإليه، فاإذا علم تعاىل اأنه ال خري فيهم وال تغني عنهم االآيات وال تفيد بهم 

املثالت اأنزل بهم عقابه وحرمهم جزيل ثوابه.

{ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ} »ذكر اهلل اأربع مراتب لالإح�شان:

املرتبة العليا: النفقة ال�شادرة عن نية �شاحلة، ومل يتبعها املنفق منًّا 

وال اأذى.

ثم يليها قول املعروف، وهو: االإح�شان القويل بجميع وجوهه، الذي 

فيه �شرور امل�شلم، واالعتذار من ال�شائل اإذا مل يوافق عنده �شيئاً، وغري 

ذلك من اأقوال املعروف.

والثالثة: االإح�شان بالعفو واملغفرة، عمن اأ�شاء اإليك، بقول اأو فعل.

والرابعة: وهي التي يُتبعها املت�شدق االأذى للمعطي؛ الأنه كدر اإح�شانه 

وفعل خرياً و�شراً.
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ـ خري من اخلري الذي يخالطه  ـ واإن كان مف�شوالً  فاخلري املح�ض 

ت�شدق  من  يوؤذي  ملن  العظيم  التحذير  هذا  ويف  فا�شاًل،  كان  واإن  �شر، 

عليه، كما فعله اأهل اللوؤم واحلمق واجلهل«.

{ٴۇ} تعاىل {ۋ} عن �شدقاتهم، وعن جميع عباده.

{ۋ  ۅ} مع كمال غناه، و�شعة عطاياه، يحلم عن العا�شني، وال 

يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم، ويدر عليهم خريه، وهم مبارزون 

له باملعا�شي.

فهو  مقرتنني..  اال�شمني  بهذين  االآية  هذه  ختم  منا�شبة  تخفى  وال 

�شبحانه )الغني احلليم(... لي�ض بحاجة ل�شدقاتكم وال يعاجلكم بالعقوبة 

رغم مع�شيتكم.. فارجعوا اإىل اهلل.. قبل اأن يدرككم املوت.
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الغني احلميد

ورد ا�شم اهلل )الغني( يف كتاب اهلل �شبع ع�شرة (17) مرة، واقرتن 

بـ)احلميد( ع�شر (10) مرات، واالآيات التي اقرتن فيها اال�شمان وهي:

{ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ} 

)احلج(.

{ې  ى  ى  ائ   ائەئ  ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ} )لقمان(.

{ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ھھ  ھ  ھ   ے ے    ۓ} 

)فاطر(.

ىئ   مئ   حئ   جئ   ی      ی   یی   ىئ    ىئ     ىئ   {ېئ  

يئ  جب} )احلديد(.

{ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ} )املمتحنة(.

{گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ} )البقرة(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  

ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} )لقمان(.
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ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں       ڱ  ڱ     {ڱ  

ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ} )التغابن(.

ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ       ڳ   {ڳ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ} )الن�شاء(.

{چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ} 

)اإبراهيم(.

التف�سري:

احلامدين،  حمد  عن  الغني  اأي:  ۆئ}،  ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   {ەئ    

امل�شتحق للحمد، واإن مل يحمدوه... وهو �شبحانه حممود يف غناه.

{ھ  ھ   ے} عن االأ�شياء كلها، {ے    ۓ} اأي: املحمود بكل 

ل�شان، ومل ي�شفهم يف اآية فاطر بالفقر للتحقري، بل للتعظيم؛ الأن العبد 

اإذا اأظهر فقره ل�شيده الغني، اأغناه عن اأ�شكاله واأمثاله. وذكر »احلميد« 

ليدل به على اأنه الغني النافع بغناه َخلْقه، واجلواد املنعم عليهم، اإذ لي�ض 

واأنعم،  جاد  واإذا  منعماً،  جواداً  الغنيُّ  كان  اإذا  اإال  بغناه،  نافعاً  غنّي  كّل 

حمده املنَعم عليهم.

{جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب} اأي: غني عنه وعن اإنفاقه، حممود يف 

ذاته، ال ي�شره اإعرا�ض من اأعر�ض عن �شكره، بالتقرُّب اإليه ب�شيء من نعمه.
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اإذ لو كان فيه نق�ض بوجه من  اأنه كامل االأو�شاف،  ومن متام غناه 

الوجوه، لكان فيه نوع افتقار اإىل ذلك الكمال، بل له كل �شفة كمال، ومن 

اأنه مل يتخذ �شاحبة وال ولداً، وال  ال�شفة كمالها، ومن متام غناه  تلك 

�شريكاً يف ملكه وال ظهرياً، وال معاوناً له على �شيء من تدابري ملكه.

اأحوالهم  جميع  يف  وال�شفلي  العلوي  العامل  افتقار  غناه  كمال  ومن 

و�شوؤونهم اإليه و�شوؤالهم اإياه جميع حوائجهم الدقيقة واجلليلة، فقام تعاىل 

بتلك املطالب واالأ�شئلة واأغناهم، ومنَّ عليهم بلطفه وهداهم.

اأنه  الدالة على  تعاىل اجلليلة،  اأ�شماء اهلل  فهو من  )احلميد(  واأما 

امل�شتحق لكل حمد، وثناء، وذلك ملا ات�شف به من �شفات احلمد، التي 

هي �شفة اجلمال واجلالل، وملا اأنعم به على خلقه من النِّعم اجلزال، فهو 

املحمود على كل حال.

من  التام،  املطلق  الغنى  له  الــذي  بذاته   { ېئ  ېئ    ۈئ   {ۈئ  

اأنه ال يحتاج اإىل اأحد من خلقه، وال يواليهم  جميع الوجوه، ومن غناه، 

من ذلة، وال يتكرّث بهم من قلّة، ومن غناه، اأنه ما اتخذ �شاحبة وال ولداً، 

ومن غناه، اأنه �شمد، ال ياأكل وال ي�شرب، وال يحتاج اإىل ما يحتاج اإليه 

اخللق بوجه من الوجوه، فهو يُْطِعم وال يُْطَعم، ومن غناه، اأن اخللق كلهم 

مفتقرون اإليه، يف اإيجادهم، واإعدادهم، واإمدادهم، ويف دينهم ودنياهم، 

ومن غناه، اأنه لو اجتمع من يف ال�شماوات ومن يف االأر�ض، االأحياء منهم 

اأمنيته، فاأعطاهم  واالأموات، يف �شعيد واحد، ف�شاأل كل منهم ما بلغت 

�شحاء  يده  اأن  غناه،  ومن  �شيء،  ملكه  من  ذلك  نق�ض  ما  اأمانيهم،  فوق 
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اإف�شاله على خلقه، ومن غناه  الليل والنهار، مل يزل  باخلري والربكات، 

وكرمه، ما اأودعه يف دار كرامته، مما ال عني راأت، وال اأذن �شمعت، وال 

خطر على قلب ب�شر.

ويف  ح�شنى،  لكونها  اأ�شمائه،  ويف  ذاته،  املحمود يف  اأي:  )احلميد( 

العدل  ــرة  دائ لكونها  اأفعاله،  ويف  كمال،  �شفات  كلها  لكونها  �شفاته، 

واالإح�شان والرحمة واحلكمة ويف �شرعه، لكونه ال ياأمر اإال مبا فيه م�شلحة 

خال�شة اأو راجحة، وال ينهى اإال عما فيه مف�شدة خال�شة اأو راجحة، الذي 

له احلمد، الذي ميالأ ما يف ال�شماوات واالأر�ــض، وما بينهما، وما �شاء 

اأثنى على  بعدهما، الذي ال يح�شي العباد ثناء على حمده، بل هو كما 

نف�شه، وفوق ما يثني عليه عباده، وهو املحمود على توفيق من يوفقه، 

وخذالن من يخذله، وهو الغني يف حمده، احلميد يف غناه.

{جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب} الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له 

له كل  الذي  اأغنى عباده، احلميد  الذي  ال�شماوات واالأر�ــض، وهو  ملك 

ويُثنى  يُحمد عليه  اأن  ي�شتحق  كامل، وفعل جميل،  ا�شم ح�شن، وو�شف 

م. ويُعظَّ

اإن اهلل هو الغني عن عبادة هوؤالء  {ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ}: 

امل�شركني به االأوثان واالأنداد، وغري ذلك منهم ومن جميع خلقه، الأنهم 

التي  نعمه  على  املحمود  يعني:  احلميد:  اإليه،  احلاجة  وبهم  وله،  ملكه 

اأنعمها على خلقه.

ي�شاألوا كل �شيء من  اأن  للعباد  بـ)احلميد(، ترغيباً  )الغني(  واقرتن 
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على  فينبغي  عليه  ويثنون  اخللق  غناه ميدحه  يف  فهو حممود  )الغني( 

العبد اأن ي�شاأل )الغني احلميد( الهداية والعافية، وخري الدنيا واالآخرة.. 

وال ي�شاأل اأحداً �شواه، فاجلميع فقري اإىل اهلل.

وما اأح�شن اقرتان هذين اال�شمني الكرميني )الغني احلميد(!! فاإنه 

غني حممود، فله كمال من غناه، وكمال من حمده، وكمال من اقرتان 

اأحدهما باالآخر.

اإليه،  وهذه العقيدة متالأ قلب املوؤمن ثقة باهلل وتوكاًل عليه وجلوءاً 

ال�شماوات  احلميد( ميلك خزائن  )الغني  اإن  املخلوقات،  من  دون غريه 

واالأر�ض.
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الغني الكرمي

ورد ا�شم اهلل )الكرمي( عز وجل مرتني يف كتاب اهلل واقرتن بـ)الغني( 

مرة واحدة.

{ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       
ےے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ۇ} )النمل(.

التف�سري:

�شرب حكمة ُخلُقية دينية وهي: {ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ 

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ۇ}؛ فكل متقرب اإىل اهلل بعمل �شالح يجب اأن ي�شتح�شر 
اأن عمله اإمنا هو لنف�شه يرجو به ثواب اهلل ور�شاه يف االآخرة ويرجو دوام 

التف�شل من اهلل عليه يف الدنيا، فالنفع حا�شل له يف الدارين وال ينتفع اهلل 

ب�شيء من ذلك.

فالكالم يف قوله: {ھ       ےے} الم االأجل ولي�شت الالم التي يُعدى 

بها فعل ال�شكر يف نحو {ائ  ەئ} )البقرة: 152(. واملراد بـ {ۓ  

ۓ} من كفر ف�ْشَل اهلل عليه باأن عَبد غري اهلل، فاإن اهلل غني عن �شكره 
وهو كرمي يف اإمهاله ورزقه يف هذه الدنيا.

والعدول عن االإ�شمار اإىل االإظهار يف قوله: {ڭ  ڭ  ڭ    ڭ} دون اأن 

يقول: فاإنه غني كرمي، تاأكيد لالعرتاف بتمح�ض الف�شل امل�شتفاد من قوله: 

{  ڻ  ۀ}.
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ثم اإنه عليه ال�شالم بنّي اأن نفع ال�شكر عائد اإىل ال�شاكر ال اإىل اهلل 

تعاىل، اأما اأنه عائد اإىل ال�شاكر فلوجوه: اأحدها: اأنه يخرج عن عهدة ما 

وجب عليه من ال�شكر وثانيها: اأنه ي�شتمد به املزيد على ما قال: {ڦ  

ڦ  ڄڄ} )اإبراهيم: 7(، وثالثها: اأن امل�شتغل بال�شكر م�شتغل 
بلذة الذكر عن اللذات احل�شية وفرق ما بينهما كفرق ما بني املنعم والنعمة 

ال  �شكره  عن  غني  قال: {ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ۇ}  ثم  ال�شرف،  يف 

ي�شره كفرانه، كرمي ال يقطع عنه نعمه ب�شبب اإعرا�شه عن ال�شكر.

{ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ۇ} غني عن 

اأعماله، كرمي كثري اخلري يعم به ال�شاكر والكافر، اإال اأن �شكر نعمه داع 

للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها.

ها  وحظَّ ظلم،  لنف�شه  عليه،  وف�شله  اإليه،  واإح�شانه  نعمه  كفر  ومن 

بَخ�ض، واهلل غنّي عن �شكره، ال حاجة به اإليه، ال ي�شّره كفر من كفر به 

من خلقه، كرمي، ومن كرمه اإف�شاله على من يكفر نعمه، ويجعلها و�شلة 

يتو�شل بها اإىل معا�شيه.

يف اللغة:

)الكرم( نقي�ض اللوؤم.

)الكرمي( الكثري اخلري اجلواد املعطي الذي ال ينفد عطاوؤه، اجلامع 

الأنواع اخلري وال�شرف، والف�شائل ، اجلامع لكل ما يُحمد.

واقرتان )الغني( بـ)الكرمي(.. يرّغب العبد اأن ي�شاأل اهلل عز وجل من 
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عطائه واأن ي�شكر النعمة اإقراراً بالقلب، وذكراً بالل�شان، وعماًل باجلوارح.. 

وال يغرت ببقاء النعمة مع كفره باهلل اأو بالنعمة.. فاإن اهلل {ڭ    ڭ ۇ} 

يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب.. وال يعطي الدين اإال من يحب.

فال ي�شاأل غري )الغني الكرمي(.. ويدمي �شكر النعم التي اأ�شبغها عليه 

)الغني الكرمي(، فاإن ال�شكر مدعاة لدوام النعمة، والكفر مدعاة لزوالها.
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الفتاح العليم

ورد ا�شم اهلل )الفتاح( عز وجل يف مو�شع واحد من كتاب اهلل عز 

وجل، واقرتن بـ)العليم(.

گ}  گ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   {ژ   

)�شباأ(.

التف�سري:

واأحكامه  ال�شرعية،  باأحكامه  عباده  بني  يحكم  الــذي  {گ} 

وفتح  ال�شادقني،  ب�شائر  بلطفه  فتح  الــذي  اجلــزاء،  واأحكام  القدرية، 

قلوبهم ملعرفته وحمبته واالإنابة اإليه، وفتح لعباده اأبواب الرحمة واالأرزاق 

املتنوعة، و�شبب لهم االأ�شباب التي ينالون بها خري الدنيا واالآخرة {ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائەئ  ەئ  وئ          
وئ      ۇئ} )فاطر(.

ويقال للقا�شي: )الفتاح( ومنه قول اهلل عز وجل: {ک  ک     ک  

بيننا  احكم  اأي  )االأعــــراف(،  ڳ}  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
وبينهم.

وقوله تعاىل عن نبيه نوح: {ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  

اأي احكم بيني وبينهم  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ} )ال�شعراء(، 
حكماً. وقوله تعاىل: {ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
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گ    گ} )�شباأ(، وقوله تعاىل: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ} 
)االأنفال(، اأي اإن تطلبوا احلكم بهالك الظامل منكم، ومن النبي  فقد 

{گ   بدر  يوم  هالكهم  وهو  الظامل  بهالك  احلكم  اأي  الفتح:  جاءكم 

گ  } احلاكم {گ    گ} مبا ينبغي اأن يحكم به.

يف تف�شري الطربي عن قتادة: {ژ   ژ  ڑ  ڑ} يوم القيامة {ک  

ک  ک} اأي يق�شي بيننا.

وعن ابن عبا�ض: {گ  گ    گ}: القا�شي.

ويف اللغة:

يقال للقا�شي: الفّتاح.

ويف قوله تعاىل: {ک  ک     ک} اأي اق�ض بيننا.

و{گ} يف حق اهلل: احلاكم.

اأن ق�شاءه حق وحكمه نافذ الأنه  اأبنية املبالغة يف  و{گ} من 

العليم بخبايا اخل�شومة وحقيقة املتخا�شمني.

اقرتان )گ( بـ)گ    ( يبعث الطماأنينة عند اأهل االإميان.. يف 

مظاملهم يف الدنيا.. ويف ماآلهم يف االآخرة.. ويف دعائهم.. فاإنهم يلجاأون 

اإىل )الفتاح العليم( يقت�ض لهم وين�شفهم ممن ظلمهم.
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القريب املجيب

اقرتن  اهلل،  كتاب  يف  ــرات  م  )3( ثــالث  )الــقــريــب(  اهلل  ا�شم  ورد 

بـ)املجيب( و)ال�شميع(، وانفرد مرة واحدة يف مو�شع الدعاء.

وورد املجيب، مرتني يف كتاب اهلل انفرد مرة واقرتن بـ)القريب( مرة.

{ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  
مب  ىب    يب} )هود(.

التف�سري:

{حب    خب  مب  ىب    }: ترهيب وترغيب.

اأو دعاء عبادة، يجيبه باإعطائه  اأي: قريب ممن دعاه دعاء م�شاألة، 

�شوؤله، وقبوله عبادته، واإثابته عليها، اأجل الثواب، واعلم اأن قربه تعاىل 

اخللق،  جميع  من  بعلمه،  قربه  العام:  فالقرب  وخا�ض،  عــام،  نوعان: 

والقرب اخلا�ض: قربه من عابديه، و�شائليه، وحمبيه، فهو قريب منهم 

بن�شره وتاأييده.

{ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   تعاىل:  قوله  ويف  االآيــة،  هذه  ويف 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ  
واإجابته  تعاىل،  اإلطافه  يقت�شي  قــرب  الــنــوع،  وهــذا  ی}  ىئ  
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ا�شمه  )القريب(  با�شمه  يقرتن،  ولهذا  ملراداتهم،  وحتقيقه  لدعواتهم، 

)املجيب( {حب    خب  مب  ىب    يب}، يقول: اإن ربي قريب ممن اأخل�ض له 

العبادة ورغب اإليه يف التوبة، جميب له اإذا دعاه.

ويف اللغة:

الكالم،  رديــد  و)اجلـــواب(  بالعطاء،  الدعاء  يقابل  الــذي  )املجيب( 

والفعل اأجاب، و)القريب( نقي�ض البعيد، و)قرب( دنا.

اقرتان اال�شمني )القريب املجيب( يبعث يف العبد ال�شالح الطماأنينة 

)مب   اهلل  باأن  اليقني  مع  الدعاء  وكرثة  اهلل  والتوكل على  باهلل  والثقة 

دعاءهم  ي�شمع  اأن  يحب  اأنــه  اإال  عباده  بحاجات  علمه  مع  واأن  ىب(، 
واإحلاحهم وت�شرعهم وذكرهم، ووعدهم باالإجابة، ففي عقيدة املوؤمنني... 

ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   {ڀ   لــه(:  ا�شتجاب  اهلل  دعــا  )مــن 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ} كيف 
ال، وهو {القريب املجيب} �شبحانه وتعاىل.
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القوي العزيز

ورد ا�شم اهلل )القوي( ت�شع (9) مرات يف كتاب اهلل.. اقرتن بـ)العزيز( 

�شبع )7( مرات، وبـ)�شديد العقاب( مرتني.. وهذه �شفة هلل ولي�شت من 

االأ�شماء احل�شنى، وهو اال�شم الوحيد الذي جاء قبل )العزيز(، اأما االأ�شماء 

.. )القوي( يكون  االأخرى التي اقرتنت بـ)العزيز( فاأتت بعده.. واملعنى بنيَّ

)عزيزاً(. االآيات التي ورد فيها اال�شمان مقرتنني هي:

گ   ک    ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     {ڈ  

گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ} )هود(.

{ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ} )ال�شورى(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ} )احلديد(.

{ىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جس  حس} )املجادلة(.

ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ    چ     چ   چ   چ     ڃ   ڃ    }

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ} )االأحزاب(.
{ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   
ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ} )احلج(.
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{ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ} )احلج(.

التف�سري:

جملة {ڃ     ڃ  ڃ  چ} تعليل جلملة {چ  چ  چ  چڇ}، 

اأي كان ن�شرهم م�شموناً الأّن نا�شرهم قدير على ذلك بالقوة والعزة.

والقوة م�شتعملة يف القدرة: والعّزة هنا حقيقية الأّن العّزة هي املنعة، اأي 

عدم ت�شلّط غري �شاحبها على �شاحبها.

وجملة {ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ} تعليل مل�شمون اجلملة قبلها، فاإن 

ما اأ�شركوهم مع اهلل يف العبادة َكّل �شعيف ذليل فما قدروا اهلل حق قدره 

الأنه قوي عزيز فكيف ي�شاركه ال�شعيف الذليل. والعدول عن اأن يقال: ما 

اأهاًل  لي�شوا  باأّنهم  بهم  تعري�شاً  الغيبة  اأ�شلوب  اإىل  قدره،  قدرمت اهلل حّق 

للمخاطبة توبيخاً لهم، وبذلك يندمج يف قوله: {ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ} 

تهديد لهم باأنه ينتقم منهم على وقاحتهم.

وتوكيد اجلملة بحرف التوكيد والم االبتداء مع اأن م�شمونها مما يختلف 

فيه... لتنزيل علمهم بذلك منزلة االإنكار الأنهم مل يعملوا على موجب العلم 

حني اأ�شركوا مع القوي العزيز �شعفاء اأذلة.

وجملة {ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ} معرت�شة.

وقد اأكد اخلرب بثالث موؤكدات لالهتمام به (اإن، هو، االألف والالم). 

وعرّب عن ثمود بالذين ظلموا لالإمياء باملو�شول اإىل علّة ترتب احلكم، اأي 
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لظلمهم وهو ظلم ال�ّشرك. وفيه تعري�ض مب�شركي اأهل مّكة بالّتحذير من اأن 

ي�شيبهم مثل ما اأ�شاب اأولئك الأّنهم ظاملون اأي�شاً.

وعطف {ک   گ  گ   گ} على �شفة {لطيف} اأو على جملة 

{يرزق من ي�شاء} وهو متجيد هلل تعاىل بهاتني ال�شفتني، ويفيد االحرتا�ض 

وال  يعجز  ال  عزيز  قوي  فاإنه  م�شانعة،  اأو  عجز  عن  لطفه  اأن  توهم  من 

ي�شانع، اأو عن توهم اأن رزقه ملن ي�شاء عن �شّح اأو ِقلٍّة فاإنه القوي، والقوي 

تنتفي عنه اأ�شباب ال�شّح، والعزيز ينتفي عنه �شبب الفقر فرزقه ملن ي�شاء 

مبا ي�شاء منوط حلكمة َعِلمها يف اأحوال خلقه عامة وخا�شة، قال تعاىل: 

{ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   

ۆ   ۆ  ۈ} )ال�شورى( االآية.

ق�شر  معنى  يفيد  بالالم  املَعّرف  بامل�شند  اجلاللة  ا�شم  عن  واالإخبار 

القوة والعزة عليه تعاىل، وهو ق�شر اجلن�ض للمبالغة لكماله فيه تعاىل حتى 

كاأنَّ قوة غريه وعّزة غريه َعَدم.

تعاىل بني  الأنه  ذلك،  واإمنا ح�شن  {ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ} 

اأنه اأو�شل ذلك العذاب اإىل الكافر و�شان اأهل االإميان عنه، وهذا التمييز 

ال ي�شح اإال من القادر الذي يقدر على قهر طبائع االأ�شياء فيجعل ال�شيء 

راحة  اآخر  اإن�شان  اإىل  وبالن�شبة  وعذاباً  بالء  اإن�شان  اإىل  بالن�شبة  الواحد 

وريحاناً.

قوة  وال  حول  فال  كلها،  القوة  له  الــذي  {ک   گ  گ   گ} 

الأحد من املخلوقني اإال به، الذي دانت له جميع االأ�شياء.
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هذا وعد ووعيد، وعيد ملن حادَّ اهلل ور�شوله بالكفر واملعا�شي، اأنه 

خمذول مذلول، ال عاقبة له حميدة، وال راية له من�شورة.

ووعد ملن اآمن به، وبر�شله، واتبع ما جاء به املر�شلون، ف�شار من عباد 

الدنيا واالآخــرة، وهذا  الفتح والن�شر والغلبة يف  اأن لهم  املفلحني،  اهلل 

وعد ال يخلف وال يغري، فاإنه من ال�شادق القوي العزيز الذي ال يعجزه 

�شيء يريده.

{ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ}: اأي: قادر غالب، فكيف يتجه اأن يكون 

العاجز املغلوب �شبيهاً له! اأو لقوي ين�شر اأولياءه، عزيز ينتقم من اأعدائه، 

هو  من  معه  قــدراً، حيث عبدوا  له  يقدروا  اأنهم مل  تعاىل  ذكر  اأن  بعد 

منافيتني  ب�شفتني  ختم  عجزه.  مع  با�شمه  وه  و�شمَّ �شفاته،  من  من�شلخ 

ل�شفات اآلهتهم، وهي القوة والغلبة.

{ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ} اأي: كامل القوة، عزيز ال يُرام، قد قهر 

اخلالئق، واأخذ بنوا�شيهم، فاأب�شروا، يا مع�شر امل�شلمني، فاإنكم واإن �شعف 

َعددكم، وُعددكم، وقوي َعدد عدوكم وِعدتهم فاإن ركنكم )القوي العزيز(، 

ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون، فاعملوا باالأ�شباب املاأمور 

بها، ثم اطلبوا منه ن�شركم، فال بد اأن ين�شركم.

{ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ} اأي: كامل القوة، كامل العزة، من كمال 

قوته وعزته، اأن نوا�شي اخللق بيديه، واأنه ال يتحرك متحرك، وال ي�شكن 

�شاكن، اإال باإرادته وم�شيئته، فما �شاء اهلل كان، وما مل ي�شاأ مل يكن، ومن 

كمال قوته، اأنه مي�شك ال�شماوات واالأر�ض اأن تزوال ومن كمال قوته، اأنه 
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يبعث اخللق كلهم، اأولهم واآخرهم، ب�شيحة واحدة، ومن كمال قوته، اأنه 

اأهلك اجلبابرة واالأمم العاتية، ب�شيء ي�شري، و�شوط من عذابه.

ما  على فعل  قوياً  دائماً  {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ} وكان اهلل 

ي�شاء فعله بخلقه، فين�شر من �شاء منهم على من �شاء اأن يخذله، ال 

يغلبه غالب، {ڈ  ژ}: يقول: هو �شديد االنتقام ممن انتقم منه 

من اأعدائه.

يف  اأمره، عزيزاً  يف  قوياً  قتادة: {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ}:  عن 

نقمته.

)القوة( نقي�ض ال�شعف، و)اأقوى( اأي فني زاده ومنه قوله تعاىل: 

{ومتاعاً للمقوين}.

و)القوي( القادر على كل ما يريد.

اقرتان اال�شمني )القوي العزيز( يجعل للموؤمنني مرجعاً وللمخل�شني 

�شنداً فيعي�شون بعزة ومنعة الأنهم توّلوا )القوي العزيز( فمن كانت عقيدته 

العزيز(  بـ)القوي  تعلق  الأنه  عزيزاً  قوياً  عا�ض  �شاحلاً  وعمله  �شحيحة 

ّمة...
ُ
�شواء كان فرداً اأو اأ
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الكبري املتعال

ورد ا�شم اهلل )الكبري( �شت (6) مرات يف كتاب اهلل، اقرتن بـ)العلي( 

خم�ض )5( مرات، واأتى بعده، واقرتن بـ)املتعال( مرة واحدة، واأتى قبله.

{چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک} )الرعد(.

التف�سري:

يف قوله تعاىل: )الَْكِبرُي امْلُتََعاِل(

فهو املتعايل على كل �شيء بقهره، واملتعاىل عن كل �شوء ونق�ض بكماله 

واملتعايل بذاته فوق خلقه. فاهلل تعاىل هو املتعال باأنواع ثالثة.

وقال: {ک    ک} )الرعد: 9( فكل �شيء حتت قهره و�شلطانه 

وعظمته، ال اإله اإال هو، وال رب �شواه؛ الأنه العظيم الذي ال اأعظم منه، العلي 

الذي ال اأعلى منه، الكبري الذي ال اأكرب منه، تعاىل وتقد�ض وتنزه، وعز وجل 

عما يقول الظاملون علواً كبرياً.

اإىل  بالن�شبة  ک}  {ک     معنى  اإن  الطيبي:  العالمة  قال 

مردوفه وهو {ژ  ڑ      ڑ} هو العظيم ال�شاأن الذي يكرب عن 

�شفات املخلوقني لي�شم مع العلم العظمة والقدرة بالنظر اإىل ما �شبق من 

قوله تعاىل: {چ  چ  ڇ  ڇ} )الرعد: 8( اإىل اآخر ما يفيد التنزيه 

عما يزعمه الن�شارى وامل�شركون.
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{ک  } على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره.

{ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  }.

واهلل عامل ما غاب عنكم وعن اأب�شاركم فلم تروه، وما �شاهدمتوه، ال 

يخفى عليه �شيء، الأنهم خلقه وتدبريه.

و)املتداين(  )القرب(  من  )املتقارب(  مثل  )العلو(  من  )املتعال(  وهو 

من )الدنو(.

يف اللغة:

)الكبري( الذي كل �شيء دونه.

)املتعال( امل�شتعلي على كل �شيء بقوته.

على وزن )املتفاعل( من )العلو(.

ه عن و�شاو�ض املتحريين. )املتعال( الذي جلَّ عن اإفك املفرتين، وتنزَّ

هو(  اإال  اإله  )ال  والولد  وال�شاحبة  واملثل  ال�شريك  عن  اهلل  فتعاىل 

�شبحانه وتعاىل.

واقرتن )الكبري املتعال(.. حتى ال يجروؤ اأحد اأن ين�شب اإىل اهلل ما ال 

يليق به... فهو )اأكرب( من كل �شيء، و)تعاىل( عن كل �شيء.. ا�شمان هلل 

عز وجل.. اإذا عرفهما العبد ال ميلك اإال اأن يقول: )ال اإله اإال اهلل(، قوالً 

بالل�شان، واإمياناً بالقلب، وعماًل باجلوارح.
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اللطيف اخلبري

ورد ا�شم اهلل )اللطيف( �شبع مرات يف كتاب اهلل اقرتن يف خم�ض اآيات 

االأ�شماء احل�شنى...  بغريه من  يقرتن  قبله ومل  واأتي  )اخلبري(  با�شم اهلل 

االآيات التي اقرتن فيها االأ�شمان هي:

{ۈ        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ېې  ې     

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ       وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ېئ   ېئ  ىئ} )احلج(.

{ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} )لقمان(. {ٿ  ٹ   
ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ} (االأنعام).

{ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ} )امللك(.

{ گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  

ں         ں  ڻ  ڻ } (االأحزاب).
وانفرد ا�شم اهلل )اللطيف( يف اآيتني هما:

{ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  

ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ} )يو�شف(.

{ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ} )ال�شورى(.
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يف التف�سري:

وجملة {ې     ى  ى  ائ  ائ} يف موقع التعليل لالإنزال، اأي اأنزل 

املاء املتفّرع عليه االخ�شرار الأنه لطيف، اأي رفيق مبخلوقاته، والأنه عليم 

برتتيب امل�شببات على اأ�شبابها.

قوله: {ې     ى  ى  ائ   ا�شم اجلاللة يف  ثان عن  اجلملة خرب 

ائ} )احلج( للتنبيه على اخت�شا�شه باخلالقية وامللك احلّق ليعلم من ذلك 
اأنه املخت�ّض باملعبودية فريد زعم امل�شركني اأّن االأ�شنام له �شركاء  يف االإلهية 

واإنبات  املطر  اإنــزال  ذكر  هي  واملنا�شبة  اأ�شنامهم،  اإىل  عبادتهم  و�شرف 

الع�شب فما ذلك اإال بع�ض ما يف ال�شماوات وما يف االأر�ض. واإمنا مل تعطف 

اجلملة على التي قبلها مع احتادهما يف الغر�ض الأن هذه تتنّزل من االأوىل 

منزلة التذييل بالعموم ال�شامل ملا ت�شمنته اجلملة التي قبلها، والأن هذه ال 

تت�شمن تذكرياً بنعمة.

لقمان  تكون من كالم  اأن  وجملة {ې     ى  ى  ائ  ائ} يجوز 

يعلم  من  واللطيف:  الدليل،  من  كالنتيجة  اأو  املقدمة  من  كاملق�شد  فهي 

الرفق، فهو  به م�شلك  اإىل من ت�شلح  اإي�شالها  االأ�شياء وي�شلك يف  دقائق 

و�شف موؤذن بالعلم والُقدرة الكاملني، اأي يعلم ويقدر وينفذ قدرته، وتقدم 

يف قوله {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ} يف �شورة االأنعام. ففي تعقيب {ۈ   

ۈ  ٴۇۋ} بو�شفه بـ )اللطيف( اإمياء اإىل اأن التمكن منها وامتالكها بكيفية 

دقيقة تنا�شب فلق ال�شخرة وا�شتخراج اخلردلة منها مع �شالمتهما و�شالمة 

ما ات�شل بهما من اختالل نظام �ُشنعه.
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{ۋ  ۅ} ـ تعاىل ـ لطيف خبري اأي: حميط بجميع االأ�شياء جليلها 

وحقريها، عظيمها و�شغريها.

ـ  واملراقبة هلل  الهيبة واخل�شية  الكرمية، غر�ض  االآية  فاملق�شود من 

ى  تعاىلـ  �شبحانهـ  ال يخفى عليه �شيء يف هذا الكون، مهما دق وقل وتخفَّ

يف اأعماق االأر�ض وال�شماء.

ما تعلق قوله: {ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} مبا تقدم؟ اجلواب: من وجوه 

اأحدها: اأراد اأنه رحيم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتى عظم انتفاعهم به، 

�شبباً  ذلك  كان  اأمطرت  اإذا  وال�شماء  اأ�شبحت خم�شرة  اإذا  االأر�ض  الأن 

لعي�ض احليوانات على اختالفها اأجمع. ومعنى )خبري( اأنه عامل مبقادير 

م�شاحلهم فيفعل على قدر ذلك من دون زيادة وال نق�شان وثانيها: قال 

قال  وثالثها:  خلقه  باأعمال  )خبري(  عباده  بــاأرزاق  )لطيف(  عبا�ض  ابن 

مقاتل: )لطيف( با�شتخراج النبت )خبري( بكيفية خلقه.

االأ�شياء،  بواطن  يــدرك  الــذي  اللطيف  ۉ(  ۉ   ۅ   ۅ   {ۋ  

ال�شر  عنه  ويدفع  اخلري،  عبده  اإىل  ي�شوق  الذي  و�شرائرها،  وخفياتها، 

عزته يف  عبده،  يري  اأنه  لطفه،  ومن  العباد،  على  تخفى  لطيفة  بطرق 

انتقامه وكمال اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد اأن اأ�شرف العبد على الهالك، 

ومن لطفه، اأنه يعلم مواقع القطر من االأر�ض، وبذور االأر�ض يف باطنها، 

في�شوق ذلك املاء اإىل ذلك البذر، الذي خفي على علم اخلالئق فينبت 

منه اأنواع النبات، )َخِبرٌي( ب�شرائر االأمور، وخبايا ال�شدور. {ہ  ھ   ھ   

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   

ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ}.
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يف اللغة:

)لطف( يف التنزيل العزيز )اهلل لطيف بعباده( وفيه )وهو اللطيف 

علم الرفيق بعباده قال اأبو عمرو: اللطيف الذي 
َ
 اأ

ّ
اخلبري( ومعناه واهلل

يو�شل اإليك اإربََك يف ِرْفق... واللُّطُف من اهلل تعاىل التوفيق والِع�شمة 

فق يف الفعل  وقال ابن االأثري يف تف�شريه اللطيف هو الذي اجتمع له الِرّ

والعلُم بدقائق امل�شالح واإي�شالها اإىل من قّدرها له من خلقه يقال لَطف 

ما لَُطف بال�شم يَلُْطف فمعناه 
َ
به وله بالفتح يَلُْطف لُْطفاً اإذا َرَفَق به فاأ

. �شُغر ودقَّ

ويف حق اهلل )الذي ال يكلف عباده ما ال يطيقون وال يطلب منهم ما ال 

ي�شتطيعون( زيادة على ما م�شى من معان.

باهلل يف  الثقة  املوؤمن  العبد  عند  يورث  اخلبري(  )اللطيف  اقرتان  اإن 

اأن )اللطيف اخلبري( هو الذي قدرها  ال�شدائد ويعلم يقيناً حال امل�شيبة 

فيلجاأ اإليه موقناً اأن عاقبته خرياً.

و)اللطيف اخلبري( ال يكلف عباده ما ال يطيقون فال ي�شتثقل عبادة وال 

طاعة اأَمَره بها.

و)اللطيف اخلبري( يعلم دقائق االأمور وال تخفى عليه خافية فرياقبه 

العبد املوؤمن يف الدقائق ف�شاًل عن عظائم االأمور.
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امللك احلق

ورد ا�شم اهلل )احلق( يف كتاب اهلل عز وجل �شبع (7) مرات، واقرتن 

بـ)امللك( مرتني..

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   {ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ} )طه(.

{ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې} )املوؤمنون(.
يف التف�سري:

{ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې} 

اأي: تعاظم وتقّد�ض، وتنّزه عن كل ما ال يليق بكماله وجالله، ومنه خلقكم 

عبثاً �شبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً.

{ۆ  ۈۈ} اأي الذي يحق له امللك، الأن كل �شيء منه واإليه.

وقال بع�شهم: امللك احلق: الثابت الذي ال يزول ملكه.

باعثهم،  بد  واأنــه ال  باحلق،  اإال  تعاىل ما خلق اخللق  اأنه  تدل على 

فكانوا  هذا،  يعلمون  ال  النا�ض  اأكرث  كان  واإن  اأعمالهم،  على  وجمازيهم 

غافلني عن االآخرة كافرين بلقاء ربهم.

{وكذلك  جملة  بــني  معرت�شة  ۈۈ}  ۆ   ۆ   {ۇ   جملة 
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اأنزلناه} وبني جملة {پ  پ  پ}. وهذا اإن�شاء ثناء على اهلل 

منزل القراآن وعلى منة هذا القراآن، وتلقني ل�شكره على ما بنّي لعباده من 

و�شائل االإ�شالح وحملهم عليه بالرتغيب والرتهيب وتوجيهه اإليهم باأبلغ 

كالم واأح�شن اأ�شلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله {وكذلك اأنزلناه 

قراآنًا عربيًا} اإىل اآخرها..

وال�شريك  والــولــد  ال�شاحبة  عــن  وتــنــزه  تعاظم  اأي  ٻ}  {ٱ  

و�شفاته  هو  الثابت  ٻٻ}  {ٻ   هو  بل  النقائ�ض،  وجميع  والعبث 

اأكرم  اإىل  لن�شبته  اأو  لتنزل اخلريات منه  للعر�ض  العلى و)الكرمي( �شفة 

االأكرمني.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ} تنبيهاً على ما يلزم خلقه من تعظيمه واإمنا 

و�شفه باحلق الأن ملكه ال يزول وال يتغري ولي�ض مب�شتفاد من قبل الغري وال 

غريه اأوىل به فلهذا و�شف بذلك، وتعاىل تفاعل من العلو.

فالذي له ملك ال�شماوات واالأر�ض هو امللك احلق الكامل امللك، وهو 

الذي ميلك الت�شرف يف ملكه كما ي�شاء باالإحياء واالإماتة وحده، وملا كان 

اهلل تعاىل هو امللك احلق، كانت عبادته حقاً مت�شلة النفع ل�شاحبها يف 

الدنيا واالآخرة.

يف اللغة:

)امللك(: هو املت�شرف يف ملكه.. وهلل ملك ال�شماوات واالأر�ض.. واهلل 

عز وجل هو )ملك امللوك(.. ومع اأن و�شف )امللك( ورد يف كتاب اهلل عز 
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وجل لبع�ض املخلوقني يف الدنيا، اإال اأنه يوم القيامة ينادي امللك عز وجل 

وقد قب�ض االأر�ض وال�شماوات مطويات بيمينه... {ېئ     ىئ    ىئىئ...} 

فال يجيب اأحد... فيجيب نف�شه عز وجل {ی  ی   ی   ی}.

)احلق( خالف الباطل.

واأ�شل احلق املطابقة واملوافقة والثبات وعدم الزوال.

اإن اقرتان هذين اال�شمني )امللك احلق( فيه ر�شالة مللوك االأر�ض.. اأن 

ملككم حمدود وزائل وزيف و�شرتون ذلك راأي العني يوم القيامة فليكن 

ملككم يف االأر�ض وفق ما ير�شي ملك امللوك �شبحانه وتعاىل...

واقرتان اال�شمني )امللك احلق( يبعث الذل يف قلب العبد اأن يخ�شع 

للملك احلق �شبحانه وتعاىل ويحقق العبودية كما ير�شاها )امللك احلق(... 

اأن  اأق�شم  وكذلك يبعث الطماأنينة يف قلب كل مظلوم باأن )امللك احلق( 

ي�شتجيب لدعائه واأن ين�شفه ولو بعد حني...
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املليك املقتدر

)املليك( يف كتاب اهلل عز وجل مرة واحــدة، واقرتن  ا�شم اهلل  ورد 

بـ)املقتدر(: {ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ} )القمر(.
)املقتدر( على وزن مفتعل، ورد يف كتاب اهلل 3 مرات، اقرتن بـ)العزيز( 

جح}  مج   حج   يث    ىث   مث   {جث   مــرة...  وانفرد  مرة  وبـ)املليك(  مرة، 

)الكهف(. وهو اأبلغ من )القادر( و)القدير(.

ويف التف�سري:

{ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ} يف جمل�ض حق ال لغو فيه وال 

تاأثيم ـ وقيل ـ جزاء ال�شادقني، مقعد �شدق.

{ڄ  ڄ  ڄ  } ال يعجزه �شيء.

فال  بال�شدق  املكان  اهلل  مدح  عنه:  اهلل  ر�شي  ال�شادق  قال جعفر 

يقعد فيه اإال ال�شادقون.

وهذه اآخر اآية من �شورة القمر لتبداأ بعدها �شورة )الرحمن(، فكاأن 

{ڃ}  ڃ}  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    {ڦ   تت�شل..  االآيـــات 

�شبحانه وتعاىل.

ويف اللغة:

)املليك( من �شيغ املبالغة على وزن )فعيل( وجمع )املليك( )ملكاء(، 

و)املليك( هو املالك العظيم الـُملك...
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التي  العظيمة  املنزلة  لبيان  اقرتنا  مقتدر(  )مليك  اال�شمان  وهذان 

{ڦ  ڦ    االآخــرة  يف  فهم  ال�شادقني..  املخل�شني  لعباده  اهلل  اّدخرها 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}، وذلك الفوز الذي ما بعده فوز واملقعد الذي 
ما بعده مقعد.. ن�شاأل اهلل اأن يجعلنا من اأهله.
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املولـى الن�شري

ورد اال�شمان مقرتنني مرتني يف كتاب اهلل عز وجل:

ۆئ}  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى    {ې  

)االأنفال(.

ے    ھ   ھ    ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   {ڻ  

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے  
ائ      ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  

ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ   ۈئ} )احلج(
التف�سري:

{ەئ  وئوئ} م�شتاأنفة معلّلة لالأمر باالعت�شام باهلل الأّن املوىل يُعت�شم 

به ويُرجع اإليه لعظيم قدرته وبديع حكمته.

واملوىل: ال�شيد الذي يراعي �شالح عبده.

وفرع عليه اإن�شاء الثناء على اهلل باأنه اأح�شن موىل واأح�شن ن�شري. اأي 

ِنعم املدبر ل�شوؤونكم، وِنعم النا�شر لكم. ون�شري: �شيغة مبالغة يف الن�شر، 

تويل  يتوالهم  فال  الكافرون  واأمــا  لكم.  الن�شري  ونعم  لكم  املوىل  ِنعم  اأي 

العناية وال ين�شرهم.

وهذا من براعة اخلتام، كما بنَّي لذوي االأفهام.
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{ې  ى} ومل ينتهوا عن كفرهم {ى  ائ  ائ  ەئەئ} اأي 

نا�شركم فثقوا به وال تبالوا مبعاداتهم {وئ  وئ} ال ي�شيع من تواله 

يف  االإ�شارة  باب  ومن  هذا  ن�شره:  من  يُغلب  ال  {ۇئ  ۇئ  ۆئ} 

منه  تاأديب   )17 )االأنفال:  االآيات: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ} 

الفعل  �شلب  حيث  االأفعال  فناء  اإىل  لهم  وهداية  بدر  الأهــل  �شبحانه 

عنهم بالكلية، وي�شبه هذا من وجه قوله �شبحانه: {  پ  پ  پ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀٺ} )االأنفال: 17(.

اأي  {ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ} 

مواليكم ومعينكم وهذا وعد �شريح بالّظفر والن�شر.

{وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ} )االأنفال( ونظري هذه االآية {ٱ  ٻ  

وقوله: {ڱ  ڱ  ڱ  ں}  نا�شرهم،  اأي   )257 )البقرة:  ٻ   ٻ} 
)التحرمي: 4( اأي نا�شره، وقوله: { ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  

جت   حت  خت  مت} )حممد(.

ەئەئ}،  ائ   ائ   {ى   كفرهم،  عن  ينتهوا  ومل  ى}،  {ې  

ي�شيع من  تبالوا مبعاداتهم، {وئ  وئ}، فال  به وال  نا�شركم، فثقوا 

تواله، {ۇئ  ۇئ  }، فال يُغلب من ن�شره.

تتكلوا  وال  ذلك،  عليه يف  وتوكلوا  به  امتنعوا  اأي:  {ائ  ەئ} 

على حولكم وقوتكم، {ەئ  وئوئ} الذي يتوىل اأموركم، فيدبركم بح�شن 

تدبريه، وي�شرفكم على اأح�شن تقدير، {ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ   } اأي: نعم 
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املوىل ملن تواله، فح�شل له مطلوبه {ۆئ   ۆئ   } ملن ا�شتن�شره فدفع 

عنه املكروه.

ويف اللغة:

)املوىل( هو كل ما انعقد بينك وبينه �شبب يواليك به، لذا و�شف 

اهلل نف�شه باأنه موىل املوؤمنني {ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  

جت   حت  خت  مت} )حممد(، واأي �شبب اأعظم من التوحيد هلل والعبودية 
العبد  تربط بني  التي  الوثقى  العروة  اأمنت من  �شبب  واأي  �شبحانه،  له 

املوؤمن وربه.

وتطلق العرب ا�شم املوايل على الع�شبة {ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې     ېې} )الن�شاء: 33(.
و)الن�شر( اإعانة ال�شعيف على عدوه.

و)الن�شري( �شيغة املبالغة من )النا�شر( واجلمع اأن�شار مثل )�شريف( 

و)اأ�شراف(.

باأن اهلل عز وجل  بـ)الن�شري( طماأنة للموؤمنني  ويف اقرتان )املوىل( 

باب  فمن  اإليه  يحتاجون  ما  كل  �شوؤونهم.. يف  متويل  موالهم.. حليفهم 

اأوىل اأن يكون معهم يف اأحلك املواقف واأ�شد االأزمات حلظة قتال اأعداء 

اهلل واأعدائهم فين�شرهم عليهم.. فتمتالأ قلوبهم بالتوكل على اهلل والثقة 

باهلل والركون اإليه عز وجل وحده.. فهو �شبحانه عز وجل {وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ}.
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الواحد القهار

ورد اال�شمان هلل عز وجل مقرتنني يف �شتة  (6) موا�شع من كتاب 

اهلل الكرمي هي:

{ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ} 

)يو�شف(.

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   {چ  

ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ} )الرعد(.

{ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ} 

)اإبراهيم(.

{ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ} )�ض(.

{ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ    ٴۇ} )الزمر(.

{ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   

ی} )غافر(.
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يف التف�سري:

امللك  الأن  ههنا،  القهار  الواحد  ذكر  {ہ  ہ  ھ  ھ  ھ} 

اإذا كان ملالك واحد غالب ال يغالب قّهار ال يقهر فال م�شتغاث الأحد اإىل 

قوله: {  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی   ونظريه  ال�شعوبة،  غاية  االأمر يف  فكان  غريه 

قهاراً  بكونه  �شبحانه  نف�شه  ا و�شف  ولـمَّ )غافر: 16(  ی   ی   ی} 
بنّي عجزهم وذلتهم. 

دعا  ملا   | اأن حممداً  )�ض(  �شورة  اأول  ملا حكى يف  تعاىل  اأنه  اعلم 

النا�ض اإىل اأنه ال اإله اإال اإله واحد، واإىل اأنه ر�شول من عند اهلل، واإىل اأن 

القول بالقيامة حق، فاأولئك الكفار اأظهروا ال�شفاهة وقالوا اإنه �شاحر كذاب 

وا�شتهزوؤا بقوله، ثم اإنه تعاىل ذكر ق�ش�ض االأنبياء لوجهني االأول: لي�شري 

ذلك حاماًل ملحمد | على التاأ�شي باالأنبياء عليهم ال�شالم يف ال�شرب على 

�شفاهة القوم والثاين: لي�شري ذلك رادعاً للكفار على االإ�شرار على الكفر 

وال�شفاهة وداعياً اإىل قبول االإميان، وملا متم اهلل تعاىل هذه البيانات عاد 

والنبوة  التوحيد  تقرير  وهي  ال�شورة  اأول  يف  املذكورة  املطالب  تقرير  اإىل 

والبعث، فقال قل يا حممد اإمنا اأنا منذر والبد من االإقرار باأنه ما من اإله 

اإال اهلل الواحد القهار.

ونذكر طريقة اأخرى يف تف�شري هذه االآيات، فنقول اإنه تعاىل ذكر من 

والغفار،  والعزيز  والرب  والقهار  الواحد  خم�شة:  املو�شع  هذا  يف  �شفاته 

اأما كونه واحداً فهو الذي وقع اخلالف فيه بني اأهل احلق وبني امل�شركني 

وا�شتدل تعاىل على كونه واحداً بكونه قهاراً وقد بينا وجه هذه الداللة اإال 
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اأن كونه قهاراً واإن دل على اإثبات الوحدانية اإال اأنه يوجب اخلوف ال�شديد 

فاأردفه تعاىل بذكر �شفات ثالثة دالة على الرحمة والف�شل والكرم اأولها: 

كونه رباً لل�شموات واالأر�ض وما بينهما، وذلك يفيد الرجاء العظيم وثانيها: 

كونه عزيزاً والفائدة يف ذكره اأن لقائل اأن يقول هب اأنه رب ومربي وكرمي 

اإال اأنه غري قادر على كل املقدورات، فاأجاب عنه باأنه عزيز اأي قادر على كل 

�شيء فهو يغلب الكل وال يغلبه �شيء وثالثها: كونه غفاراً والفائدة يف ذكره 

اأن لقائل اأن يقول هب اأنه رب وحم�شن ولكنه يكون كذلك يف حق املطيعني 

املخل�شني يف العبادة، فاأجاب عنه باأن من بقي على الكفر �شبعني �شنة ثم 

تاب فاإين اأزيل ا�شمه عن ديوان املذنبني واأ�شرت عليه بف�شلي ورحمتي جميع 

ذنوبه واأو�شله اإىل درجات االأبرار.

{ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ    ٴۇ} واملراد من هذا الكالم: اإقامة الدالئل القاهرة على 
ملا ر�شي  اأنه لو اتخذ ولداً  كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه االأول: 

اإال باأكمل االأوالد وهو االإبن فكيف ن�شبتم اإليه البنت... الثاين: اأنه �شبحانه 

واحد حقيقي والواحد احلقيقي ميتنع اأن يكون له ولد.

واأما اأن كونه قهاراً مينع من ثبوت الولد له، فالأن املحتاج اإىل الولد هو 

الذي ميوت فيحتاج اإىل ولد يقوم مقامه، فاملحتاج اإىل الولد هو الذي يكون 

وال يقهره غريه كان الولد يف حقه  اأما الذي يكون قاهراً  باملوت،  مقهوراً 

حماالً، فثبت اأن قوله: {ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ} األفاظ م�شتملة على 

دالئل قاطعة يف نفي الولد عن اهلل تعاىل.
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فاإنه  )غافر(  تعاىل: {  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ی}  قال 

تعاىل يف ذلك اليوم يكون هو ال�شائل وهو املجيب، وال ي�شاأل يف ذلك 

اليوم الأنه لي�ض يوماً هو يف �شاأن يتعلق بال�شائلني من النا�ض واملالئكة 

وغريهم.

{ڄ   ڄ     } الواحد يف ذاته واأ�شمائه و�شفاته واأفعاله، فالواحد ال 

يكون اإال قهاراً، والقهار ال يكون اإال واحداً.

يف اللغة:

)الواحد( ا�شم فاعل للمو�شوف بالوحدانية اأو الواحدية.

اإىل غريه،  يفتقر  الذي ال  بو�شفه  املنفرد  بنف�شه  القائم  و)الواحد( 

فقد كان ومل يكن �شيء معه وال �شيء قبله وال �شيء بعده وما زال بجميع 

اأ�شمائه و�شفاته جميعها قبل خلق خلقه.

)القهر( الغلبة واالأخذ من فوق.

)القّهار( �شيغة مبالغة )قهر( �شبحانه وتعاىل خلقه بقدرته و�شلطانه.

والفرق بني )القاهر( و)القهار( اأن )القاهر( هو الذي له علو القهر 

الكلي املطلق باعتبار جميع املخلوقات، وعلى اختالف تنوعهم فهو قاهر 

فال  والفوقية  ال�شاأن  بعلو  و)القّهار( مقرتناً  القهر..  علو  له  عباده  فوق 

اأن ينازعه يف علوه مهما متادى يف �شلطانه  يقوى ملك من امللوك على 

وظلمه اإاّل وقهره )القهار(.

واقرتان االإ�شمني )الواحد القّهار(.. انذاٌر ملن يظن يف نف�شه القوة 
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والغلبة على خلق اهلل كما فعل فرعون فبلغ يف طغيانه اأن قال: {  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ} )النازعات(.

باأنهم  القهار(  )الواحد  فيذكرهم  االأر�ض  ملوك  بع�ض  يطغى  ورمبا 

�شينادون يوم القيامة: {ېئ     ىئ    ىئىئ...}.

فينبغي اأن يذعن كل ذي ملك لـ)الواحد القهار(... فال ملك حقاً اإال 

هلل... �شبحانه )الواحد القّهار(.
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الوا�شع احلكيم

ورد ا�شم اهلل )الوا�شع( هلل عز وجل ثمان (8) مرات يف كتاب اهلل، 

واقرتن بـ)احلكيم( مرة واحدة فقط.

{ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ} 

)الن�شاء(.

يف التف�سري:

رحمته  و�شلت  الرحمة،  وا�شع  الف�شل  كثري  اأي:   { {  گ  گ  گ  
واإح�شانه اإىل حيث و�شل اإليه علمه.

ولكنه مع ذلك كان { ڳ  ڳ } اأي: يعطي بحكمة، ومينع حلكمة. 

ال  العبد  من  ب�شبب  اإح�شانه،  من  عباده  بع�ض  منع  حكمته  اقت�شت  فــاإذا 

ي�شتحق معه االإح�شان، حرمه عدالً وحكمة.

{گ  گ  گ  ڳ  ڳ} الوا�شع عام يف الغنى والقدرة والعلم 

و�شائر الكماالت. ونا�شب ذكر و�شف احلكمة، وهو و�شع ال�شيء مو�شع ما 

اأقرب منها  اإىل ف�شاد  ال�شعة ما مل تكن معها احلكمة كانت  ينا�شب، الأن 

لل�شالح قاله الراغب.

وقال ابن عبا�ض: يريد فيما حكم ووعظ. وقال الكلبي: فيما حكم على 

الزوج من اإم�شاكها مبعروف اأو ت�شريح باإح�شان.

واحد  كل  وعد  ملا  تعاىل  اأنه  واملعنى  {گ  گ  گ  ڳ  ڳ} 
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منهما باأنه يغنيه من �شعته و�شف نف�شه بكونه وا�شعاً، واإمنا جاز و�شف اهلل 

تعاىل بذلك الأنه تعاىل وا�شع الرزق، وا�شع الف�شل، وا�شع الرحمة، وا�شع 

القدرة، وا�شع العلم، فلو ذكر تعاىل اأنه وا�شع يف كذا الخت�ض ذلك بذلك 

املذكور، ولكنه ملا ذكر الوا�شع وما اأ�شافه اإيل �شيء معني دّل على اأنه وا�شع 

يف جميع الكماالت.

يف اللغة:

الوا�شع... ي�شع خلقه جميعاً بالكفاية واالإف�شال واجلود والتدبري.

احلكيم... ذو احلكمة املطلقة التي تليق به عز وجل )فعيل( ي�شرع 

ويق�شي اأف�شل االأ�شياء باأف�شل العلوم وي�شع كل �شيء يف اأف�شل مو�شع.

العبد  ي�شتبعد  اأال  اال�شمني  اقــرتان  العلة يف  بيان  القيم يف  ابن  ذكر 

م�شاعفة االأجر، وال ي�شيق عنها عطاوؤه فاإن امل�شاعف وا�شع العطاء، وا�شع 

الغنى وا�شع الف�شل، ومع ذلك فال يظن اأن �شعة عطائه تقت�شي ح�شولها 

لكل منفق، فاإنه عليم مبن ت�شلح له هذه امل�شاعفة وهو اأهل لها ومن ال 

ي�شتحقها وال هو اأهل لها، فاإن كرمه وف�شله تعاىل ال يناق�ض حكمته بل 

ي�شع ف�شله موا�شعه ل�شعته ورحمته، ومينعه من لي�ض اأهله بحكمته.

ليعلما  الزوجني  افرتاق  اآية  )الوا�سع احلكيم( يف  اال�شمان  واجتمع 

)الوا�سع  فاإن  �شادقاً،  ربه  منهما  كل  واتقى  باهلل  اآمنا  اإن  اأنهما  يقيناً 

مما  خري  حياة  اإيجاد  يف  والزوجة  الــزوج  اأمرهما..  �شيتدبر  احلكيم( 

�شبق.. فهو عزوجل )الوا�سع احلكيم( فال اأف�شل من ق�شائه عز وجل.
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الوا�شع العليم

ورد ا�شم اهلل )الوا�شع( ثمان )8( مرات يف كتاب اهلل، واقرتن بـ)العليم( 

�شبع )7( مرات كما يف االآيات التالية:

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   {گ  

ڻ} )البقرة(.

{ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  
ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ} )البقرة(.

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   {چ  

ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ} 
)البقرة(.

ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ     ڭ     {ڭ  

ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} )البقرة(.

{ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  
ک} )اآل عمران(.
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{ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  

ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې} )املائدة(.

ڀ   ڀ   پ    پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ} )النور(.

يف التف�سري:

)النور(،  ٿ}  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   {پ   

واحلكمة  امل�شيئة  تقت�شيه  ح�شبما  ويــقــدر،  ي�شاء  ملن  ــرزق  ال فيب�شط 

وامل�شلحة. فالِغنَى، للمتزوج، مقيد بامل�شيئة، فال يلزم اخللف بوجود من 

مل ي�شتغن مع التزوج، وقيل: مقيد بح�شن الق�شد.

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   {گ  

ڻ} )البقرة( فيه اإثبات الوجه هلل تعاىل، كما يليق به تعاىل، واأن هلل 
وجهاً ال ت�شبهه الوجوه، وهو ـ تعاىل ـ وا�شع الف�شل وال�شفات عظيمها، 

عليم ب�شرائركم ونياتكم. فمن �شعته وعلمه، و�شع لكم االأمر، وقبل منكم 

املاأمور، فله احلمد وال�شكر.

{ڻ  ڻ  ڻ} كثري الف�شل كثري الكرم، ال يخ�ض برحمته وبره 

العام اأحداً عن اأحد، وال �شريفاً عن و�شيع، ولكنه مع ذلك )  ڻ  ( مبن 

ي�شتحق الف�شل في�شعه فيه، فاأزال بهذا الكالم ما يف قلوبهم من كل ريب 
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و�شك و�شبهة لتبيينه اأن اأ�شباب امللك متوفرة فيه، واأن ف�شل اهلل يوؤتيه 

من ي�شاء من عباده، لي�ض له راد، وال الإح�شانه �شاد.

فيعطيهم  ي�شاء}  {ملن  امل�شاعفة  هذه  من  اأكرث  ي�شاعف}  {واهلل 

اأجرهم بغري ح�شاب {ٺ  ٿ  } الف�شل، وا�شع العطاء، ال ينق�شه نائل 

وال يحفيه �شائل، فال يتوهم املنفق اأن تلك امل�شاعفة فيها نوع مبالغة، الأن 

اهلل تعاىل ال يتعاظمه �شيء وال ينق�شه العطاء على كرثته، ومع هذا فهو 

)  ٿ  ( مبن ي�شتحق هذه امل�شاعفة ومن ال ي�شتحقها، في�شع امل�شاعفة 
يف مو�شعها لكمال علمه وحكمته.

واإح�شاناً  {ۋۋ}  لعيوبكم  وتطهرياً  لذنوبكم  ۈ}  {ۈ  

ونعيم  ال�شدر،  وان�شراح  العاجل،  اخللف  من  واالآخــرة،  الدنيا  اإليكم يف 

القلب والروح والقرب، وح�شول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة، ولي�ض هذا 

ي�شدر  مبا   ) )ۉ   االإح�شان  عظيم  الف�شل  )ۅ(  الأنه  عليه  عظيماً 

عليها من  فيجازيكم  وعلنها،  �شرها  وكثريها،  قليلها  النفقات  من  منكم 

�شعته وف�شله واإح�شانه.

{ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ} اأي: اهلل هو الذي يح�شن على عباده باأنواع 

اأتى باأ�شبابه {ٺ  ٿ} الف�شل كثري  االإح�شان { ڈ  ژ  ژڑ} ممن 

ي�شتحقه  ال  ومن  فيعطيه،  لالإح�شان  ي�شلح  مبن  )ۈ(  االإح�شان 

فيحرمه اإياه.

يف  تكون  التي  املطلقة  برحمته  اأي:  )ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ( 
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ومتمماته {ېئ  ىئ  ىئ   الدين  نعمة  باالآخرة، وهي  الدنيا مت�شلة 

ىئ  ی} الذي ال ي�شفه الوا�شفون وال يخطر بقلب ب�شر، بل و�شل 
رحمة  �شيء  كل  و�شعت  ربنا  علمه،  اإليه  و�شل  ما  اإىل  واإح�شانه  ف�شله 

وعلماً.

{پ   ڀ  ڀ} اأي: املتزوجون {ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ} فال 

مينعكم ما تتوهمون، من اأنه اإذا تزوج، افتقر ب�شبب كرثة العائلة 

ونحوه، وفيه حث على التزوج، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 

مبن  ٿ}  {ٿ   الف�شل  عظيم  اخلــري  كثري  ٿ}  {ٺ  

ي�شتحق،  ال  ممن  اأحدهما،  اأو  والدنيوي  الديني  ف�شله  ي�شتحق 

فيعطي كالَّ ما علمه واقت�شاه حكمه.

العامل  حال  بح�شب  ڳ}  ڳ   گ   گ   گگ   ک   ک      {ک  

وعمله، ونفعه وحمله ومكانه.

اأقر�ض اهلل  قد  املنفق  واأن  النفقة،  اللطيف على  وتاأمل هذا احلث 

ڇ   {چ   تعاىل:  قال  كما  الكثرية،  امل�شاعفة  ووعــده  الكرمي،  املليء 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  
ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ}.

وملا كان املانع االأكرب من االإنفاق خوف االإمالق، اأخرب تعاىل اأن الغنى 

والفقر بيد اهلل، واأنه يقب�ض الرزق على من ي�شاء، ويب�شطه على من ي�شاء، 

فال يتاأخر من يريد االإنفاق خوف الفقر، وال يظن اأنه �شائع، بل مرجع 
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العباد كلهم اإىل اهلل، فيجد املنفقون والعاملون اأجرهم عنده مدخراً، اأحوج 

ما يكونون اإليه، ويكون له من الوقع العظيم ما ال ميكن التعبري عنه.

النية  من  احل�شن،  اأو�شاف  جمع  ما  هو  احل�شن:  بالقر�ض  واملــراد 

يتبعها  ال  واأن  ووقوعها يف حملها،  بالنفقة،  النف�ض  و�شماحة  ال�شاحلة، 

املنفق منًّا وال اأذى، وال مبطاًل ومنق�شاً.

ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ     ڭ     {ڭ  

االإنفاق مما  الباري عباده على  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} يحث 

ك�شبوا يف التجارات، ومما اأخرج لهم من االأر�ض، من احلبوب والثمار، 

وهذا ي�شمل زكاة النقدين، والعرو�ض كلها، املعدة للبيع وال�شراء، واخلارج 

والنفل.  الفر�ض  عمومها  ويدخل يف  والثمار،  احلبوب  من  االأر�ــض،  من 

الهبات،  كثري  ال�شفات،  وا�شع  اأي:  باأنه {ۅ  ۉ  ۉ}  االآية  وختم 

عليم مبن ي�شتحق امل�شاعفة من العاملني، وعليم مبن هو اأهل، فيوفقه 

لفعل اخلريات، وترك املنكرات.

وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   {ې  

اأحوال  ذكــر  ملا  )البقرة(  ېئ}  ۈئ   ۈئ   ۆئ       ۆئ   ۇئ   وئۇئ  

املنفقني لالأموال، واأن اهلل اأعطاهم، وَمّن عليهم باالأموال التي يدركون 

بها النفقات يف الطرق اخلريية، وينالون بها املقامات ال�شنية، ذكر ما هو 

اأف�شل من ذلك، وهو اأنه يعطي احلكمة من ي�شاء من عباده، ومن اأراد 

بهم خرياً من خلقه.
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امل�شددة،  والعقول  ال�شائبة،  واملعارف  النافعة،  العلوم  واحلكمة هي 

واالألباب الرزينة، واإ�شابة ال�شواب يف االأقوال واالأفعال.

وهذا اأف�شل العطايا، واأجل الهبات، ولهذا قال: {ى  ائ  ائ  

ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ}، الأنه خرج من ظلمة اجلهاالت اإىل نور الهدى، 

فيها،  ال�شواب  اإ�شابة  اإىل  واالأفعال،  االأقــوال  يف  االنحراف  حمق  ومن 

لنفع  وا�شتعد  العظيم،  اخلري  بهذا  نف�شه  َكّمل  والأنه  ال�شداد،  وح�شول 

اخللق اأعظم نفع، يف دينهم ودنياهم.

وجميع االأمور ال ت�شلح اإال باحلكمة، التي هي و�شع االأ�شياء موا�شعها، 

االإقدام واالإحجام يف مو�شع  االأمور منازلها، واالإقــدام يف حمل  وتنزيل 

االإحجام.

يقيناً  املوؤمن  العبد  يف  يبعث  العليم(  )الوا�سع  اال�شمني  اقرتان  اإن 

باأن كل ما يحتاجه من اأمور الدنيا واالآخرة بيد اهلل.. املال.. العافية.. 

بيد  ا�شتثناء  دون  �شيء  كل  االإميــان..  ال�شجاعة..  املغفرة..  احلكمة.. 

)الوا�سع(... وهو �شبحانه يعطي ومينع ويو�شع ويقدر مبقت�شى علمه فهو 

)العليم( لذا يحر�ض العبد املوؤمن اأن يكون ب�شدق اأهاًل لعطايا اهلل الأنه 

)الوا�سع العليم( �شبحانه وتعاىل.
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الويل احلميد

ورد ا�شم اهلل )الويل( مرتني يف كتاب اهلل، واقرتن بـ)احلميد( مرة 

واحدة، وانفرد مرة.

{ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  

ائ} )ال�شورى(.

التف�سري:

{ى  } الذي يتوىل عباده باأنواع التدبري، ويتوىل القيام مب�شالح 

دينهم ودنياهم.

{ى  ائ} املحمود يف واليته وتدبريه، املحمود على ما له من 

الكمال، وما اأو�شله اإىل خلقه من اأنواع االإف�شال.

الأن  لالإغاثة  ملنا�شبتهما  غريهما  دون  ى}  {ى   �شفتي  وذكر 

الويلَّ يح�شن اإىل مواليه واحلميد يعطي ما يُحمد عليه. وو�شف )حميد( 

فعيل مبعنى مفعول )حممود(. )ين�شر رحمته( بطلوع ال�شم�ض بعد املطر. 

النعمة  بح�شول  الفرح  الأن  ال�شكر  اإىل  اأدعــى  القنوط  بعد  الغيث  واإنــزال 

بعد البلية اأمت، فكان اإقدام �شاحبه على ال�شكر اأكرث {ې  ېې} اأي 

بركات الغيث ومنافعه وما يح�شل به من اخل�شب، عن عمر ر�شي اهلل عنه 

اأنه قيل له »ا�شتد القحط وقنط النا�ض فقال: اإذن مطروا« اأراد هذه االآية، 

ويجوز اأن يريد رحمته الوا�شعة يف كل �شيء كاأنه قيل ينزل الرحمة التي 
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هي الغيث وين�شر �شائر اأنواع الرحمة )وهو الويل احلميد( )الوايل( الذي 

يتوىل عباده باإح�شانه و)احلميد( املحمود على ما يو�شل للخلق من اأق�شام 

الرحمة.

{ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ} اأي: املطر الغزير الذي به يغيث البالد والعباد، 

)من بعد ما قنطوا( وانقطع عنهم مدة ظنوا اأنه ال ياأتيهم، واأي�شوا وعملوا 

اإخراج  من  )رحمته(  به  )وين�شر(  الغيث  اهلل  فينزل  اأعماالً  لذلك اجلدب 

وي�شتب�شرون  عظيماً،  موقعاً  عندهم  فيقع  وبهائمهم،  لالآدميني  االأقــوات 

ويتوىل  التدبري  باأنواع  عباده  يتوىل  الذي  الــويل(  )وهو  ويفرحون.  بذلك 

القيام مب�شالح دينهم ودنياهم )احلميد( يف واليته وتدبريه املحمود على 

ماله من الكمال وما اأو�شله اإىل خلقه من اأنواع االأف�شال.

يف اللغة:

بالك�شر  الوالية  اخللق،  الأمور  املتويل  النا�شر،  العدو،  �شد  )الويّل( 

ال�شلطان، وبالفتح الن�شرة.

واجتمع اال�شمان )الويل احلميد(... ليفرغ العبد قلبه من غري اهلل 

يف تدبري �شوؤونه كلها.. يف ن�شرته اإذا ُظلم ويف ق�شاء حاجاته اإذا عجز، 

ويف تلبية دعائه اإذا �شاأل... فهو �شبحانه )الويل احلميد(.. )حممود( يف 

كل اأفعاله و�شفاته واأ�شمائه وق�شائه.. حمداً مطلقاً.. بل ينبغي اأن يثني 

واإذا كان اهلل هو  اأمــوره،  )يحمده( على كل ما دبر من  العبد على اهلل 

)ويل( العبد فال حاجة له اإىل �شواه الأنه عز وجل )الويل احلميد(.
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