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هذه الؿحاضرة تتعؾؼ بلشرف ِطؾؿ؛ ٕكهف ُمتعؾهؼ بلشهرف معؾهق  ،وههق اهلل -
جؾ جاللف ،-هذه الؿحاضرة تتعؾؼ بلسؿاء اهلل -طز وجؾ ،-واهلل -جهؾ وطهال-
وأكبقاؤه طؾك هذا إمر العظهقؿ؛ ٕن
لف أسؿاء ،وقد اتػؼت رسؾ اهلل -طز وجؾ-
ُ
اهلل -جؾ وطال -قها﴿ :و َل َؼهدْْ بع ْثـََها فِهل ُكُهؾ ُأمه ٍ رس ً ِ
اج َتَـ ِ ُبهقا
اهلل َو ْ
ََ
َ
َّ َّ ُ
هقٓ َأن ا ْط ُبهدُُ وا َ
قت﴾ [الـحؾ
ال َّطا ُغ َ

ومتصػ بصهػات ،وههذا
 ،]63وٓ يؽقن معبق ٌد إٓ ولف أسؿا ٌء
ٌ

الؿعبقد هق اهلل -جهؾ جاللهف -الهذي دطهت إلهك طبادتهف جؿقهع إكبقهاء -طؾهقفؿ
الصههالة والسههال  ،-وإكبقههاء -طؾههقفؿ الصههالة والسههال  -دارت دطههق ُتفؿ طؾههك
الدطقة إلك تقحقد اهلل -طز وجهؾ ،-وطؾهك بقهان الطريهؼ الؿ ِ
قصهؾ إلهك اهلل وههق
ُ
الصراط الؿسهتؼقؿ ،وطؾهك حها :الؿؽ َّؾػهقـ بعهد الهدكقا ،إمها إلهك الجـه وإمها إلهك
الـارَ ﴿ ،ف ِر ٌيؼ فِل الجـَّ ِ و َف ِر ٌيؼ فِل الس ِع ِقر﴾ [الشقرى َ ﴿ ،]7ف ِؿـْْفؿ َش ِهؼل وس ِ
هعقدٌٌ ﴾
َ َ
َ َ
ُ ْ
َّ
[هههقد

 ،]501هؽههذا أكبقههاء اهلل ورسههؾف دارت دطههق ؿ طؾههك هههذه إمههقر الثالث ه ،

وأطظؿفهها وأجؾفهها مهها يتعؾههؼ بههاهلل -جههؾ وطههال ،-ومههـ ذلههؽ معرف ه اهلل -جههؾ
وطال ،-والشلء إكؿا ُيعرف بلحد ثالث أمقر إما أن يراه اإلكسان بعقـف ،وهذا لهـ
يؽقن يف الدكقا ٕحد؛ ٕن الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قاَ « :وا ْط َؾ ُؿقا َأ َّك ُؽ ْؿ َله ْـ
َت َر ْوا َر َّب ُؽ ْؿ َح َّتك َت ُؿق ُتقا» ،رؤيه اهلل يف الهدار أخهرة ولقسهت يف الهدكقا ،وههذا ههق
الطريؼ إو.:
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والطريؼ الثاين رؤي مؿاثؾ الشلء واهلل ٓ ُيؿاثؾف شل ٌءَ ﴿ ،ل ْق َس َك َِؿ ْثؾِ ِهف َش ْهل ٌء
ِ
﴿ه ْؾ َت ْع َؾ ُؿ َل ُف َس ِؿ ًقا﴾ [مريؿ ]31؛ أي لقس لف
قع ا ْل َب ِص ُقر﴾ [الشقرى َ ،]55
السؿ ُ
َو ُه َق َّ
ِ
كظقر.
مثؾ ،لقس لف مثقؾ وٓ كػ ٌم وٓ كد وٓ ٌ
فؾؿ َيبؼ إٓ الثالث وهق الخرب ،فد :ذلؽ طؾك أن أسهؿاء اهلل -طهز وجهؾٓ -
كعرففا إٓ طـ صريؼ الخرب؛ كتهاب اهلل وسهـ كبقهف -صهؾك اهلل طؾقهف وسهؾؿ -فقؿها
ِ
ِ
َاب ُي ْت َؾهك
صح مـفا ،واهلل -جؾ جاللف -يؼقَ ﴿ :أ َو َل ْؿ َي ْؽػ ِف ْؿ َأ َّكَّا َأ َكز ْلـََا َط َؾ ْق َؽ الؽ َت َ
هؽ َل َر ْح َؿه ً َو ِذ ْك َْهرى ل ِ َؼ ْهق ٍ ُي ْممِـُ َ
َط َؾ ْق ِف ْؿ إِ َّن فِل َذل ِ َ
ُهقن﴾ [العـؽبهقت  ،]15وربـها -جهؾ
ف إلك طباده بلسؿائف وصػاتف وآياتهف ومخؾققاتهف ،فلسهؿاؤه وصهػاتف
عر َ
جاللفَ -ت َّ
بع ه اهلل هبهها إكبقههاء والرسههؾ فقؿهها أوحههك إلههقفؿ ،وآياتههف ومخؾققاتههف مشههاهدة
بإبصار ،الشؿس والؼؿهر والؾقهؾ والـفهار والسهؿاء وإرض والجبها :والبحهار
وإشههخاص ،إلههك غقههر ذلههؽ مههـ آيههات اهلل الدال ه طؾقههف -سههبحاكف وتعههالك-؛
فؿخؾققات اهلل وآياتف وأسؿاؤه وصػاتف تعرفـا باهلل -جؾ جاللف.-
ومحاضرة القق تتعؾؼ بؿعرف أسؿاء اهلل -طز وجؾ -وصهػاتف ،أسهؿاء اهلل -
جؾ وطال -مـ وحل اهلل ،ووحل اهلل -جؾ وطالَ -أ َم َركا اهلل تعالك بتدبره ،وأكؽهر
ِ
هاب َأ َكز ْلـَهها ُه إِ َل ْقه َ
هار ٌ ل َقههدََّّ َّب ُروا
طؾههك مههـ لههؿ يتههدبر ذلههؽ ،قهها :اهلل تعههالك ﴿ك َته ٌ
هؽ ُم َبه َ
آ َياتِ ِف﴾ [ص  ،]92ولؿ َي ِ
جهدا ا يف
ستثـ ما وقع يف أيهات مهـ إسهؿاء ،وههل كثقهرة ا
كتاب اهلل -جؾ وطال ،-وقا :تعهالك ُمـؽِه ًرا طؾهك مهـ لهؿ يتهدبر ﴿ َأ َفهالَ َي َتَهدََ َّب ُر َ
ون
ال ُؼ ْر َ
آن َأ ْ

َط َؾك ُق ُؾ ٍ
قب َأ ْق َػا ُل َفا﴾ [محؿد َ ﴿ ،]92أ َف َؾ ْؿ َيدََّّ َّب ُروا ال َؼ ْق َ[ ﴾:الؿممـقن

.]36
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إذن الؿطؾقب مـ الؿممـ أن يتدبر هذا الؼرآن ،ومـ تهدب ِره أن َيتهد َّب َر أسهؿاء
اهلل -طههز وجههؾ-؛ ٕهنهها مههـ كتههاب اهلل -جههؾ وطههال ،-لؽههـ هههذا التههدب َر ٓ بههد أن
وبصقرة؛ ٕكف ٓ ي ِ
ٍ
حؾ ٕحد أن يؼهق :يف ربهف -جهؾ وطهال -وٓ يف
يؽقن طـ ِطؾؿ
َ
شرطف وأحؽامف ما لؿ يؽـ لف بف طؾؿ؛ بهؾ ههذا ههق أطؾهك مراته الهذكقب ،أطؾهك
مـ اإلشرا باهلل -طز وجؾ-؛ ٕن الـاس إكؿا أشركقا حقـؿا قالقا طؾهك اهلل -طهز
وجؾ -ما ٓ يعؾؿقن ،ولفذا قا :اهلل -طز وجؾُ ﴿ -ق ْؾ إِ َّكَّؿا حر ربل ال َػهق ِ
اح َش
َ
َ َ َّ َ َ َ
ِ
ما َض َفر مِـْ َْفا َوما َب َط َـ َو ِ
هؿ ُيـََهز ْ :بِ ِهف
اإل ْث َؿ َوا ْل َب ْغ َل بِ َغ ْق ِر َ
الحهؼ َو َأن ُت ْش ِهر ُكُقا بِهاهلل َمها َل ْ
َ
َ
َ
ٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
ُس ْؾ َطا ًكا َو َأن َت ُؼق ُلهقا َط َؾهك اهللِ َمها َ
هقن﴾ [إطهراف  ،]66فبهدأ بهإدكك وتر َّقهك
إلك إطؾك ،فد :ذلؽ طؾك أن الؼهق :طؾهك اهلل -طهز وجهؾ -سهقاء يف أسهؿائف أو
أطظهؿ ذكه ٍ ُيهذكِ بهف العبهد،
صػاتف أو أحؽامف أو شهرائعف أو أخبهاره ،كهؾ ذلهؽ
ُ
أطظؿ حتك مـ اإلشرا باهلل -جؾ وطال.
خقهر مها يؽهقن
والحدي طـ أسهؿاء اهلل -طهز وجهؾ -حهدي صقيهؾ ،لؽه ْـ ُ
حدي ًثا طـ أسؿاء اهلل يؽقن بؿا أكزلف اهلل -جؾ وطال ،-واهلل -طز وجهؾ -قهد قها:
يف سقرة إطراف ﴿ول ِ َّؾ ِف إَسؿاء الحسـََك َفاد ُطقه بِفا و َذروا ا َّل ِذيـ ي ْؾ ِ
حدُُ َ
ون فِل
َ
َ ُ
ْ ُ َ َ ُ
ْ َ ُ ُ ْ
َأ ْس َؿائِ ِف َس ُق ْج َز ْو َن َمها َكَها ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
وأمهر،
هقن﴾ [إطهراف  ،]560ههذه أيه فقفها خهربٌ
ٌ
ِ ِ
الح ْسهـََك﴾ ففهذه جؿؾه خربيه ،
الخرب يف قق :اهلل -طز وجؾَ ﴿ -ول َّؾف إَ ْس َهؿا ُء ُ
وأخبههار اهلل -طههز وجههؾ -يج ه تصههديؼفا ،ومههـ كههذب اهلل يف خههربه فؼههد كػههر،
والؿشههركقن والؽػههار كههذبقا اهلل؛ فؽ َّػهرهؿ اهلل هبههذا التؽههذي  ،إذن هههذه الجؿؾه
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ِ ِ
الح ْسـََك﴾ ،فاهلل يخربكا أن لف إسؿاء الحسـك ،فقجه طؾقـها أن
﴿ َول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
كصههد ذلههؽ وأٓ يؼههع يف قؾقبـهها شههؽ وٓ ارتقههاب مـههف؛ ٕكههف خههرب اهلل ،وخههرب اهلل
هقال﴾
صد َ ﴿ ،و َم ْـ َأ ْصدََ ُ مِ َـ اهللِ َح ِدي ًثا﴾ [الـسهاء َ ﴿ ،]67و َمه ْـ َأ ْصهدََ ُ مِه َـ اهللِ قِ ً
ِ
ِ ِ ِ ِ
هؽ ِصهدْْ ًقا َو َطهدْْ ًٓ َّ
[الـساء َ ﴿ ]599و َت َّؿ ْت َكَؾِ َؿ ُت َرب َ
قع
السهؿ ُ
ٓ ُم َبهد َ :ل َؽؾ َؿاتهف َو ُه َهق َّ
ِ
قؿ﴾ [إكعا .]551
ال َعؾ ُ
والجؿؾ الثاكق جؿؾ صؾبق إكشائق ﴿ َفهاد ُطقه بِفها و َذروا ا َّل ِهذيـ ي ْؾ ِ
حهدُُ َ
ون فِهل
َ ُ
ْ ُ َ َ ُ
َأ ْس َؿائِ ِف َس ُق ْج َز ْو َن َمها َكَها ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
هقن﴾ [إطهراف  ،]560ههذا ً
أوٓ مؿها يتعؾهؼ بأيه
ٌ
تػصقؾ لفذا يف تضاطقػ الؿحاضرة.
وسقليت -إن شاء اهلل-
الثاكق أن اهلل -طز وجؾ -جؿع آسؿ هـها ،فؼهاَ ﴿ :ول ِ َّؾ ِهف إَ ْس َهؿا ُء﴾ ،ولهؿ
يؼؾ هلل آسهؿ ،ولهؿ يؼهؾ وهلل اسهؿ ،قهاَ ﴿ :ول ِ َّؾ ِهف إَ ْس َهؿا ُء﴾ ،وإسهؿاء جؿهع
واحهدً ا،
اسهؿا
ً
اسؿ ،وهذا يد :طؾك أن أسؿاء اهلل -جهؾ وطهال -متعهددة ولقسهت ً
لؽـ هؾ أسؿاء اهلل محصهقرة أو غقهر محصهقرة أي ههؾ لفها طهدد أو لهقس لفها
طدد
اهلل طؾقهف
أسؿاء اهلل -جؾ وطال -لقس لفها طهدد ،مهـ ههذه إسهؿاء مها َأ ْص َؾه َع ُ
ِ
لؿها ققهؾ ٕبهل بؽهر ابهـ
طبا َده ،ومـفا ما استلثر بف يف طؾؿف -جهؾ وطهال ،-ولفهذا َّ
ألػ ٍ
اسؿ ،فؼها :ههذا قؾقهؾ فقفها ،ثهؿ
العربل الؿالؽل -رحؿف اهلل -إن هلل تعالك َ
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قا :لق أن البحر كان مِدا ًدا ٕسؿاء ربل لـػد البحر قبؾ أن تـػد أسهؿاء ربهل ولهق
أبح ٍر مِثؾِف مدا ًدا.
جئـا بسبع ُ
والحههافظ ابههـ الؼههقؿ -رحؿههف اهلل -ذكههر َّ
أن مهها يعؾؿههف العبههاد مههـ ذلههؽ قؾقههؾ
بالـسههب إلههك مهها ٓ يعؾؿقكههف ،كـسههب كؼههرة طصه ٍ
هػقر يف بحه ٍهر ،فالعصههػقر إذا كؼههر يف
البحر ما كؼص مـف شق ًئا ،وكذلؽ طؾؿ العباد بلسؿاء اهلل -جؾ وطهال -كؿثهؾ ههذه
الـؼههرة يف البحههر؛ أي إن أسههؿاء اهلل -تعههالك -كثقههرة جههداا ا ،ومهها َطؾِه َؿ مـفهها العبههاد
ٌ
جدا ا.
بالـسب إلك ما لؿ يعؾؿقا
ضئقؾ ا
حصر ،والدلقؾ طؾك ههذا أن الـبهل -صهؾك اهلل طؾقهف
إذن أسؿاء اهلل لقس لفا
ٌ
خرجهف اإلمها أحؿهد وصهححف
وسؾؿ -قا :يف حدي طبد اهلل بـ مسهعقد الهذي َّ
اب َأ َحه ًدً ا َههؿ َو َٓ َحه َز ٌنَ ،ف َؼه َا :ال َّؾ ُفه َّؿ
ابـ حبان والحاكؿ وغقرهؿا ،قاَ « :ما َأ َص َ
اس ٍؿ ُهه َق َله َؽَ ،سه َّؿ ْق َت بِه ِف َك ْػ َسه َؽ َأ ْو َأ ْك َز ْل َتَه ُف فِهل كِ َتابِه َؽ َأ ْو َط َّؾ ْؿ َتَه ُف
إِكل َأ ْس َل ُل َؽ بِ ُؽؾ ْ
ِ
ِ
اس َت ْل َث ْر َت بِ ِف فِهل ِط ْؾه ِؿ ا ْل َغ ْقه ِ ِطـْْه َدَ َ َ ،أ ْن َت ْج َعه َؾ ا ْل ُؼه ْر َ
قهع
آن َربِ َ
َأ َح ًدً ا م ْـ َخ ْؾؼ َؽَ ،أ ِو ْ
َق ْؾبِل َو َج َال َء َهؿل؛ إِ َّٓ َأ ْذ َه َ َطـْ ُف َح َز َك ُف َو َأ ْب َدَ َل ُف بِ ِف َف َر ًحا».

اس ٍؿ ُه َق َله َؽ َسه َّؿ ْق َت بِه ِف
فؼقلف يف هذا الحدي  ،قا« :ال َّؾ ُف َّؿ إِكل َأ ْس َل ُل َؽ بِ ُؽؾ ْ
جؿؾ أو طا « َس َّؿ ْق َت بِ ِف َك ْػ َس َؽ» ،ثؿ ططػ طؾقف بهه أو ،التهل
َك ْػ َس َؽ» ،وهذا لػظ ُم َ
بؿعـههك الههقاوَ « ،أ ْو َأ ْك َز ْل َت ه ُف فِهل كِ َتابِه َؽ» هههذا ً
أوٓ أسههؿاء اهلل أكزلفهها يف كتابههؽ ،أو
أحدً ا مـ خؾؼؽ هذا ثاك ًقا ،أو استلثر هبا يف طؾؿ الغقه طـهده ،وههذه ثالثه ،
َط َّؾ َؿفا ً
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اسه ٍؿ ُهه َق َله َؽ َسه َّؿ ْق َت بِه ِف َك ْػ َسه َؽ»،
ففذه الثالث هل تػصقؾ لؼقلف « َأ ْس َل ُل َؽ بِ ُؽؾ ْ
أحدً ا مـ خؾؼف ،مهـ رسهؾف ومالئؽتهف ،أو
سؿك اهلل بف كػسف إما أن يؽقن َط َّؾ َؿف ً
فؿا َّ
يؽقن أكزلف يف ُكتبف ،التل أكزلفا طؾك أكبقائف ،أو يؽقن مؿا استلثر اهلل -طهز وجهؾ-
أحدً ا مـ خ ْؾؼف.
بف يف طؾؿف ،ولؿ ُي ْطؾِ ْع طؾقف ً
اس َت ْل َث ْر َت بِ ِف فِل ِط ْؾ ِؿ ا ْل َغ ْق ِ ِطـْ َدَ َ » يد :طؾهك أن أسهؿاء اهلل ٓ
إذن فؼقلف « َأ ِو ْ
يستطقع العباد حصرها وٓ طدها.
وقههد جههاء يف حههدي طائش ه يف صههحقح مسههؾؿ ،أن الـبههل -صههؾك اهلل طؾقههف
جدً ا يف صالة الؾقؾ ،وكان يف دطائف لربف -طز وجؾ« -ال َّؾ ُف َّؿ إِكهل
وسؾؿ -كان سا ً
َأ ُطق ُذ بِ ِر َضا َ مِ ْـ َس َخطِ َؽَ ،وبِ ُؿ َعا َفاتِ َؽ مِ ْـ ُط ُؼق َبتِ َؽَ ،و َأ ُطق ُذ بِه َؽ مِـْْه َؽ َٓ ُأ ْح ِصهل
َثـَا ًء َط َؾ ْق َؽَ ،أ ْك َت َك َؿا َأ ْثـَ ْق َت َط َؾك َك ْػ ِس َؽ» فؼقلف « َٓ ُأ ْح ِصل َثـَا ًء َط َؾ ْق َؽَ ،أ ْكْه َت َك َؿها
َأ ْثـَ ْقه َت َط َؾهك َك ْػ ِسه َؽ» ،يههد :طؾههك أن العبههاد ٓ يسههتطقعقن حصههر أسههؿاء اهلل -طههز
وجؾ-؛ ٕهنهؿ لهق حصهروا أسهؿاء اهلل -طهز وجهؾ -لؽهاكقا قهد أتهقا بالثـهاء التها
الؽامؾ طؾك اهلل ،وهذا َيـػقف هذا الحدي .
فنن قا :قائؾ قهد ثبهت طهـ الـبهل -صهؾك اهلل طؾقهف وسهؾؿ -أكهف قها« :إِ َّن هللِ
ِ ِ
ِ
اها َد َخ َؾ ا ْل َجـََّّه َ» وههذا ثابهت يف الصهحقحقـ
اس ًؿا َم ْـ َأ ْح َص َ
َت َعا َلك ت ْس َع ً َوت ْسعق َـ ْ
مههـ حههدي أبههل هريههرة -رضههل اهلل طـههف ،-فـؼههق :إن هههذا الحههدي كؿهها قهها:
العؾؿههاء ٓ يههد :طؾههك أن أسههؿاء اهلل تعههالك محصههقرة يف تسههع وتسههعقـ اسه ًهؿا،
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أن مههـ أحصههاها دخههؾ الجـه ؛ يعـههل َّ
ولؽـههف يههد :طؾههك َّ
أن إجههر ودخههق :الجـه
اسؿا مـ أسؿاء اهلل -طز وجؾ.-
ُم َر َّت طؾك إحصاء تسع وتسعقـ ً
كؿا يؼق :الؼائهؾ لػهالن طشهرة آٓف ريهاَ :أ َطه َّدَّ ها لؾصهدق ؛ مؼالتهف ههذه ٓ
الؿ َع هدََّّ
تعـههل أن هههذا الرجههؾ لههقس طـههده إٓ طشههرة آٓف ،ولؽههـ تههد :طؾههك أن ُ
لؾصدق هق طشرة آٓف ،وقد يؽقن طـده أكثر مـ ذلؽ ،وربؿا كان طـده أضهعا ًفا
مضاطػ مـفا.
ِ
ِ ِ
ِ
اها َد َخ َؾ ا ْل َجـََّّه َ» ههذا
اس ًؿا َم ْـ َأ ْح َص َ
إذن فؼقلف «إِ َّن هلل َت َعا َلك ت ْس َع ً وت ْسعق َـ ْ
الحدي ٓ يد :طؾك أن إسؿاء محصقرة يف تسهع وتسهعقـ ،ولؽهـ يهد :طؾهك
مـ أن أحصك التسع والتسعقـ دخؾ الجـ .
صق ه هههذه إسههؿاء التسههع والتسههعقن هههؾ ذكرههها الـبههل -صههؾك اهلل طؾقههف
وسؾؿ-
والجقاب طـ ذلؽ أكف جاء يف بعض الروايات أكف يف هذا الحدي قها« :إِ َّن
ِ ِ
ِِ
اها َد َخ َؾ ا ْل َجـَّ َ ،ه َق اهللِ ا َّل ِذي َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُه َقَ ،طهال ِ ُؿ
اس ًؿا َم ْـ َأ ْح َص َ
هلل ت ْس َع ً َوت ْسعق َـ ْ
الشفاد ِة ُهق الرحؿـ ِ
السه َال ُ ا ْل ُؿه ْممِ ُـ...
اهلل ا ْل َؿؾِه ُؽ ا ْل ُؼهد ُ
وس َّ
الرح ُ
ا ْل َغ ْق ِ َو َّ َ َ َ َّ ْ َ ُ َّ
قؿ ُه َق ُ
اسؿا ،وهذا جاء يف بعض الروايات مـفا روايه
إلك آخره »...وذكر تسع وتسعقـ ً
صػقان بـ طقسك طـ شعق بـ أبل حؿزة طـ أبهل الزكهاد طهـ أبهل إطهرج طهـ
أبل هريرة يف جامع الرتمذي ،وهذه الرواي استغرهبا الرتمهذي ،وههل روايه ٌ طؾهك
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ِخالف الؿحػقظ؛ َّ
ٕن سرد إسؿاء الحسـك يف الحدي الصقاب أكهف لهقس مهـ
كال الـبل -صؾك اهلل طؾقهف وسهؾؿ -يف ههذه الروايه  ،وإكؿها ههق مهـ كهال بعهض
أهؾ العؾؿ ،أخذه طـفؿ القلقد بـ مسؾؿ ،فلدرجف بعض الرواة يف الحدي ؛ ولفذا
ثبت مـ حدي أبل القؿان الحؽؿ بـ كافع يف صحقح البخاري ،حدي طؾهل بهـ
ط َّقاش يف ســ الـسائل ،وحدي بِشر بـ شعق يف ســ البقفؼل ،أهنؿ ذكروا هذا
الحدي ولؿ يذكروا فقف سرد إسؿاء الحسـك.
وكذلؽ جاء يف رواي مقسك بـ طؼب طـ إطرج طهـ أبهل هريهرة ،ذكهر ههذا
الحدي وذكر إسؿاء الحسـك ،لؽـ أيضا هذه الروايه ٓ تثبهت ،وههل يف سهــ
ابـ ماجف ،يف إسـادها طبد الؿؾؽ الحؿقري ،والثابت يف الصهحقحقـ مهـ حهدي
إطرج هق ما جاء مـ صريؼ ابـ ُط َق ْقـَ طـ أبل الزكاد طـ إطرج طـ أبل هريهرة،
ِ
ِ ِ
ِ
اسه ًؿا َمه ْـ
أن الـبههل -صههؾك اهلل طؾقههف وسههؾؿ -قهها« :إِ َّن هلل َت َعها َلك ت ْسه َع ً َوت ْسهعق َـ ْ
اها َد َخ َؾ ا ْل َجـَّ َ» ولقس فقفا ذكر سرد هذه إسؿاء.
َأ ْح َص َ
كذلؽ جاء مـ رواي ابـ سقريـ طهـ أبهل هريهرة يف مسهتدر الحهاكؿ ،وههل
أيضا رواي ضعقػ ٓ تصح ،يف إسهـادها طبهد العزيهز بهـ ترجؿهان وههق ضهعقػ،
ً
وأيضا هق مخالػ ل ِؿا ثبت يف الصحقح مـ حدي ابـ سهقريـ ،ولهقس فقهف سهرد
لفذه إسؿاء.
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إذن الؿحػههقظ مههـ حههدي أبههل هريههرة ،مههـ روايههات طههدة ،مههـ روايه ابههـ
هؿها  ،وروايه إطهرج يف الؿحػهقظ طـهف ،كؾفها لهقس فقفها سهرد
سقريـ ،ورواي َّ
إسؿاء.
إذن هههذه إسههؿاء الؿههذكقرة التههل ُت هذكر أحقا ًك ها يف بعههض الؿصههاحػ أو
تؽت  ،هل اجتفادات لبعض العؾؿاء ٓ ،شؽ أن مـفها مها ههق مـصهقص طؾقهف يف
الؼرآن والسـ وثابت ،ومـفا ما هق مجؿع طؾقف ،ومـفها مها ههق محهؾ اجتفهاد بهقـ
العؾؿاء -رحؿفؿ اهلل تعالك-؛ ولفذا أهؾ العؾؿ اجتفدوا ،كؾ اجتفد يف حصهر أو
اسؿا مؿا جاء يف الؽتاب والسـ .
يف القصق :إلك تسع وتسعقـ ً
إذن كعههرف هـهها أن سههرد إسههؿاء الحسههـك ٓ يصههح؛ ولفههذا حؽ هك شههق
اإلسال ابـ تقؿق -رحؿف اهلل -اتػا أههؾ الؿعرفه بالحهدي طؾهك أكهف ٓ يثبهت
ذلؽ ،وإكؿا هق مـ قق :بعض شققخ القلقد بـ مسؾؿ ،وهق سعقد بـ طبهد العزيهز
جؿع مـ أههؾ العؾهؿ ،كؿها ذكهره الحهافظ بهـ كثقهر
الشامل ،وأيضا لؿ ُيثبت ذلؽ
ٌ
وما :إلقف ،وحؽك أيضا الصـعاين إجؿاع أهؾ الحهدي طؾهك أهنها ٓ تثبهت ،وههق
الذي اختاره الحافظ ابـ حجر -رحؿف اهلل ،-أن سرد إسهؿاء مهدرج مهـ ألػهاظ
الرواي ولهقس ههق مرفق ًطها إلهك الـبهل -صهؾك اهلل طؾقهف وسهؾؿ-؛ إذن ههق محهؾ
مـصقصا طؾقف مـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
اجتفاد ،ولقس هق
ً
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بؼل أن كـبف يف إسؿاء الحسـك يف هذه الؿسلل طؾك أمر مفؿ ،وهق أن بعض
العؾؿههاء ذكههر مههـ أسههؿاء اهلل -طههز وجههؾ -الحههروف الؿؼطع ه يف أوائههؾ السههقر،
﴿الؿ﴾ ﴿الؿر﴾ ﴿الؿص﴾ ﴿كفقعص﴾ ﴿حؿ﴾ ،ذكر أهنها مهـ أسهؿاء اهلل -طهز
ٌ
برهان مـ كتهاب اهلل ،وٓ مهـ ُسهـ كبقهف -صهؾك
وجؾ ،-ولؽـ هذا لؿ يثبت طؾقف
اهلل طؾقف وسؾؿ-؛ ولفذا الصهحقح أهنها لقسهت مهـ أسهؿاء اهلل ،وأن الؿهراد هبها أن
الؿـَ َّز :طؾقؽؿ مؽقن مـ هذه الحروف ،وفقف مـ البقهان واإلطجهاز مها
هذا الؼرآن ُ
أحدٌ مـ البشر أن يليت بؿثؾف ولـ يستطقع إلك يق الؼقام  ،كؿا تحهداهؿ
لؿ يستطِ ْع ٌ
اهلل -طز وجؾ -يف ذلؽ يف كتابف.
اها َد َخه َؾ
إذن بؼل يف حدي أبل هريرة -رضل اهلل طـف -أكف قاَ « :م ْـ َأ ْح َص َ
ا ْل َجـَّ َ» ما معـك «مـ أحصاها»
ومجؿهقع كهال العؾؿهاء -رحؿفهؿ اهلل -يهد:
تؽ َّؾؿ العؾؿاء يف هذه الؿسهلل ،
ُ
طؾك أن اإلحصاء يتـاو :ثالث أمقر
أحدها طد هذه إسؿاء وجؿعفا ِ
وحػظفا ،يعـل طد وجؿهع تسهع وتسهعقـ
ْ
اسؿا مـ أسؿاء اهلل -جؾ وطال -وحػظفا.
ً
ٍ
معهان ،لقسهت ههل
ففؿ معاكقفا؛ ٕن أسؿاء اهلل -طز وجؾ -دا َّل طؾهك
ثاكقفا ْ
مجههرد أسههؿاء أو أطههال  ،ولؽـفهها أسههؿاء تحتفهها معه ٍ
هائؼ؛ فههنذا قؾـهها إن اهلل
هان وحؼه ُ
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ٍ ِ

ير﴾ [البؼرة
اهلل َط َؾك ُكُؾ َشلء َقد ٌ
قدير﴿ ،إِ َّن َ

 ،]90وأثبتـها لهف اسهؿ الؼهدير ،أثبتـها لهف

ْ
ال ُؼدرة ،ووصػـاه هبا ،وهؽذا بؼق أسؿاء اهلل ،إذن هذا الثاين.
الثال

ما يتعؾؼ بآثار هذه إسؿاء ومؼتضقا ا ،فلسؿاء اهلل -طز وجؾ -لفها

العبدُ بؾػظ الجالل اهلل ،وههق
آثار ،ولفا مؼتضقات ،وكضرب ذلؽ بؿثا :إذا آ َمـ ُ
قصهػ ببؼقه أسهؿاء اهلل ،وٓ
آسؿ إطظؿ طـد كثقر مـ العؾؿاء ،وههذا
آسهؿ ُي َ
ُ
ُ
قصػ أسؿاء اهلل بف ،ولفهذا قها :بعهض العؾؿهاء كهؾ أسهؿاء اهلل تعهقد إلهك لػهظ
ُت َ
الجالل  ،إلهك آسهؿ إطظهؿ ،وههق اهلل؛ إذا َطؾِه َؿ العبهد هبهذا آسهؿ مها القاجه
طؾقف أو كقػ يحصؾ اإلحصاء
ً
أوٓ أن َتحػظ هذا آسؿ.
ثاك ًقا أن تػفؿ معـاه ،ما معـك اهلل
معـك اهلل أكف ذو إلقهق أو ذو العبقدي طؾك خ ْؾؼف؛ أي إن الخ ْؾهؼ يعبدوكهف،
وهههق الؿتػههرد بالعبههادة دون مهها سههقاه ،وهههق الؿسههتحؼ أن َت َت َل َّل َف هف الؼؾههقب ،وأن
ً
وتعظقؿها
وإجهالٓ
تهقكال وخشهق ً ورجها ًء ومحبه وصؿ ًعها
ً
تـجذب إلقهف إرواح،
ً
ومفاب وخشق ؛ فقعؾؿ العبد هذا الؿعـك ،ثؿ يعؾؿ مؼتضك ههذا آسهؿ ،مهاذا يهد:
طؾقف هذا آسؿ ماذا يد :طؾقف يف آثار اهلل -طز وجؾ -التل يف خ ْؾؼف
هذا آسهؿ يتضهؿـ أن اهلل -طهز وجهؾ -خهالؼ كهؾ شهلء ،كهؾ مخؾهق كهؾ
اهلل َخال ِ ُؼ ُكُؾ َش ْل ٍء﴾ [الرطهد  ،]53يتضؿـ أن اهلل -طز
شلء دون اهلل فاهلل خالؼفُ ﴿ ،
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وجؾُ -م َّتصػ بصػات الؽؿا ،:ويد :طؾك أكف ما مـ مخؾق إٓ ههق معبهقد هلل،
كرهها﴿ ،و َلهف َأسه َؾؿ مهـ فِهل السهؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َص ْق ًطها
سقا ًء كان ذلؽ صق ًطها أو ً
َّ َ َ
َ ُ ْ َ َ
َو َك َْر ًها﴾ [آ :طؿهران

]66؛ ٕن ههذا آسهؿ "اهلل" يتضهؿـ معهاين إسهؿاء الحسهـك

ومـفا ربقبق اهلل طؾك َخ ْؾؼف ،ثؿ ما مؼتضك هذا آسؿ
مؼتضاه أن ُت َقح َدَ اهلل ،تعتؼهد ً
أوٓ أن اهلل -طهز وجهؾ -ههق الؿسهتحؼ لؾعبهادة
دون ما سقاه ،وطباد ُة كؾ ما سقاه ِشر ٌ بهاهلل -جهؾ وطهال-؛ وثاكقفها أن ُتخؾهص
طبادتؽ هلل -طز وجؾ ،-بؿعـك أكؽ تجعؾ سائر صاطاتهؽ و ُق ُرباتهؽ هلل تعهالك ٓ
ِ
َت ِ
اهلل ُم ْخؾِ ًصها َّله ُف
صرف مـفا شق ًئا بغقر اهلل -طز وجؾُ ﴿ ،-ق ْؾ إِكهل ُأم ْهر ُت َأ ْن َأ ْط ُبهدََ َ
الدي َـ * َو ُأمِ ْر ُت َٕ ْن َأ ُك َ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ﴾ [الزمر .]59 ،55
ُقن َأ َّو َُ :
ٍ
طؾؿهف بؽههؾ
مثها :ثههان إذا آمـهت باسهؿ اهلل العؾههقؿ ،فتههممـ بههلن اهلل قهد أحههاط ُ
خهرج طهـ طؾؿهف شهل ٌء؛ ٕكهف سهبحاكف كؿها أخهرب قهد
شلء ،وأكف -طز وجهؾَ ٓ -ي ُ
طؾؿا ،وتعؾؿ أكف ما مِهـ ٍ
طؾهؿ إٓ ههق مِهـ ِطؾهؿ اهلل -طهز وجهؾ،-
أحاط بؽؾ شلء ً
كهامال بنحاصه ِطؾهؿ اهلل -طهز
ً
و ُتققـ يؼقـًًها جاز ًمها بهذلؽ ،يعـهل ُتهممـ إيؿا ًكًها تا امها
وجؾ -لؽؾ شلء ،وأكف ما مـ شلء يؼع إٓ ِ
بعؾؿ اهلل -طز وجؾ ،-وأن اهلل تعهالك
َ
ؾع طؾك السهر والـجهقى ،وأكهف تعهالك ٓ تخػهك طؾقهف خافقه يف إرض وٓ يف
ُم َّط ٌ
أحهدٌ إٓ اهلل ،وأن اهلل
ٌ
السؿاء ،تممـ وتققـ هبذا يؼقـًا جاز ًما؛ وأكهف ٓ يعؾهؿ الغقه َ
ِ
طؾهؿ الغقه كؾهف
طز وجؾُ -ي ْطؾ ُع مـ شاء مـ ُر ُسؾف طؾك ما شاء مـ َغقبف ،وأمها ُٓ يع َؾههؿ مههـ فِههل السههؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ال َغ ْق ه َ إِ َّ
اهلل﴾ [الـؿههؾ ]31
َّ َ َ
ففههق هللُ ﴿ ،قههؾ َّ َ ْ ُ َ
ٓ ُ
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﴿ َطال ِ ُؿ ال َغ ْقه ِ

ِ

َو َّ
هفا َدة﴾ [السهجدة
الش َ

َ ﴿ ،]3طهالَّ ُ

ال ُغ ُق ِ
هقب﴾ [سهبل

]26؛ إذن يهققـ

الؿههرء بههذلؽ ،ثههؿ يـظههر يف آثههار اسههؿ -طههز وجههؾ -العؾههقؿ ،مههـ آثههاره أكههف َط َّؾ َؿـهها،
آن* َخ َؾ َ ِ
ههان * َط َّؾ َؿهه ُف ال َب َق َ
كس َ
ههر َ
ههان﴾ [الههرحؿـ
ههؼ اإل َ
ههؿ ال ُؼ ْ
الههر ْح َؿ ُـ * َط َّؾ َ
﴿ َّ
ِ

ِ

﴿ َو َط َّؾ َؿ َؽ َما َل ْؿ َت ُؽـ َت ْع َؾ ُؿ َو َك َ
قؿا﴾ [الـساء
َان َف ْض ُؾ اهلل َط َؾ ْق َؽ َطظ ً

،]2 - 5

.]556

إذن مِـ طؾؿ اهلل أكف ط َّؾؿ طبا َده؛ مِهـ طؾهؿ اهلل -طهز وجهؾ -إذا طؾؿهت أن اهلل
ٍ
شهلء يف ههذا الؽهقن إٓ وههق ِ
بعؾهؿ اهلل ،خؾهؼ السهؿقات
فاطؾؿ أكف مها مهـ
يعؾؿ،
ْ
بعؾؿ اهلل ،دخق :الجـ والـار ِ
بعؾؿ اهلل ،خؾؼ اإلكسان ِ
وإرض ِ
بعؾؿ اهلل ،مها تلتقهف
وما َت َذ ُره وما ُتؽِـف كػسؽ ففق بعؾؿ اهلل ،مطؾع طؾقف رب العالؿقـ.
إذن بؿؼتضك ذلؽ ،إذا طؾؿهت أن اهلل مطؾهع طؾقهؽ يف سهائر أحقالهؽ فنكهؽ
تعبههد اهلل وتخؾههص لههف العبههادة مههـ قؾبههؽ ٓ ،تجعههؾ هلل -طههز وجههؾ -يف قؾبههؽ إذا
َط َب ْدْ َت هف شههري ًؽا ،وٓ ريهها ًء وٓ سههؿع ؛ َّ
ٕن اهلل ُم َّطؾِ ه ٌع طؾقههؽ ،وإذا أردت أن تػعههؾ
طبادة ما وأكت تمديفا ،فاطؾؿ أن اهلل ُم َّطؾِ ٌع طؾقهؽ كقهػ تمديفها ههؾ أكهت تقافهؼ
شرطف يف أدائفا أو تخالػف
إذا ص ه َّؾ ْقت صههالة دون أن تطؿههئـ فقفهها ،فػههل الحؼقؼه أكههت طـههد كؼههص يف
اإليؿان بعؾؿ اهلل -طز وجؾ ،-وإذا أردت أن تتعامؾ مع الؿخؾقققـ فاطؾؿ أن اهلل
ُم َّطؾِ ٌع طؾقؽ ،سقاء يف معامالتهؽ الؿالقه أو معامالتهؽ آجتؿاطقه أو الزوجقه ،

أو أي تعامؾ ،فاهلل ُم َّطؾِهع طؾقهؽ ،فهنذا طؿؾهت هبهذا فنكهؽ تؽهقن مممـًًها باسهؿ اهلل
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العؾقؿ ،لؽـ قد يؽقن طـد اإلكسان كؼص ،وهذا الـؼص ُيمدي إلك ضهعػ إيؿاكهف
َ
اإليؿان بلسؿاء اهلل تعالك مـ اإليؿان باهلل -جهؾ وطهال،-
باهلل -جؾ وطال-؛ ٕن
اها َد َخ َؾ ا ْل َجـَّ َ».
هذا « َم ْـ َأ ْح َص َ
وإمههر الثال ه مههـ أيه وهههل ققلههف

ِ ِ

الح ْس هـََك﴾ [إطههراف
﴿ َول َّؾههف إَ ْسه َهؿا ُء ُ

 ،]560قؾـا إسؿاء جؿع؛ إسؿاء ،أسؿاء اهلل -طز وجؾ -جاء مـفا شلء مػهرد
اهلل ،الرحؿـ ،الرحقؿ ،وفقفا شلء ُم َر َّك  ،يعـل يؽقن أكثر مـ لػظ لؽـف ُي َشهؽؾ
واحدً ا ،مثؾ ما ذكر العؾؿاء مالؽ الؿؾهؽ ،طهال الغقهقب ،مؼؾه الؼؾهقب
اسؿا
ً
ً
إلك غقرها ،ومـفا ما هق مزدوج أو متؼابؾ ،مثؾ الضار الـافع ،الؿحقل الؿؿقهت،
الؿعز الؿذ ،:هذه أسهؿاء اهلل ،جهاءت هبهذه إشهؽا:؛ فؾهذلؽ لؿها تتحهدث طهـ
الؿزدوج ٓ يصح إٓ أن تليت بف جؿق ًعا ،تؼق :الؿعهز الؿهذ ،:الؿحقهل الؿؿقهت،
طهال الغقهقب ،مالهؽ
الؿـتؼؿ ال َع ُػ ّق ،والؿرك تهليت بهف ُم َر َّك ًبها كؿها جهاء ،تؼهقَّ :
الؿؾؽ ،وأسؿاء اهلل -طز وجؾ -الؿػردة معروف وكثقهرة ،مثهؾ العؾهقؿ والحؾهقؿ
والخبقر والسؿقع والبصقر ،وههذه إسهؿاء أحقا ًكًها تهليت بهالؾػظ الؿػهرد ،وأحقا ًكًها
ِ
ِ
تؽهقن معطقفه بغقههر واو العطهػَ ﴿ ،و َك َ
اهلل
قؿها َحؽ ً
اهلل َطؾ ً
قؿها﴾ [الػههتح َ ﴿ ،]2و ُ
َهان ُ
س ِؿ ٌ ِ
قؿ﴾ [البؼرة  ]992إلك آخره.
قع َطؾ ٌ
َ
ِ ِ
الح ْسـََك﴾ يشؿؾ هذه إشقاء كؾفا.
إذن ققلف ﴿ َول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
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ِ ِ
الح ْسهـََك﴾ ،يهد :طؾهك التقققهػ ،يهد :طؾهك أن
راب ًعا ققلهف ﴿ َول َّؾهف إَ ْس َهؿا ُء ُ
أسؿاء اهلل تعالك تقققػق  ،ما معـك تقققػق معـهك أكهف ٓ يجهقز لهؽ أن ُت َسهؿ َل اهلل
تعالك إٓ باسؿ قد سؿك بهف كػسهف يف كتابهف ،أو سهؿاه بهف رسهقلف -صهؾك اهلل طؾقهف
وسؾؿ -فقؿا صح مـ سـتف ،وٓ تجتفد يف تسؿق اهلل -طز وجؾ -بلسؿاء لهؿ َته ِر ْد
يف الؽتاب وٓ يف السـ ؛ كقػ ذلؽ
قههاَ ﴿ :ول ِ َّؾه ِهف إَ ْسه َهؿا ُء﴾ ،وهههذا خههرب ،فلثبههت أن إسههؿاء حصههؾت هلل ،وإذا
كاكت إسؿاء حاصؾ هلل ،فؿا طؾك الؿؽؾػ إٓ أن يبحه طهـ ههذه إسهؿاء يف
الؽتهاب والسهـ  ،وٓ يـشه هلل تعهالك أسههؿا ًء جديهدةُ ٓ ،يـشه هلل تعهالك أسههؿاء،
ٓي ِ
حق ُطه َ
هقن بِه ِهف ِط ْؾ ًؿ ها﴾ [صههف ،]550
طؾؿ هاَ ،
﴿و َ ُ
لؿههاذا ٕن اهلل ٓ ُيحههقط بههف طبهها ُده ً
ولذلؽ ٓ تسؿف إٓ باسؿ قد سؿك بف كػسف -جهؾ جاللهف -أو سهؿاه بهف رسهقلف -
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-؛ ولفذا أكؽر العؾؿاء -رحؿفؿ اهلل -إصال بعض إسؿاء
مثال أن ُتسؿل اهلل بالؼهديؿ ،وٓ أن ُتسهؿل اهلل بهالؿقجقد ،وٓ
طؾك اهلل ،فال يصح ً
بالج ْؾد ،يعـل بالؼقي ،وٓ أن ُتسؿل اهلل
أن ُتسؿل اهلل بالسخل ،وٓ أن ُتسؿل اهلل َ
بالؿستطقع ،يعـل بالؼادر ٓ ،تسؿ هبذه إسؿاءُ ،تسهؿقف بؿها َسه َّؿك بهف كػسهف؛ ٕن
هذه تقققػق  ،إذن فؽهؾ اسهؿ تريهد أن ُت َسهؿ َل بهف ربهؽ ٓ ،بهد أن يؽهقن أن يؽهقن
طـد فقف برهان مـ اهلل تعالك مـ كتاب اهلل أو سـ كبقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-
ِ ِ
الح ْسـََك﴾ ،والحسـك تلكق أحسـ ،وأحسـ
وخامسا قاَ ﴿ :ول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
ً
صههقغ تػضههقؾ ،والحسههـك تػضههقؾ ُم َح اؾ هك بههإلػ والههال ؛ وهههذا يههد :طؾههك أن
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الحسهـ وتؿامهف وغايتهف وهنايتهف ،فهال
أسؿاء اهلل -طز وجؾ -قد اسهتغرقت كؿهاُ :
الح ْسهـََك﴾؛ ٕن
شلء مـ إسؿاء أحس ُـ مـفا؛ ٕن هذا هق مهدلق :ققلهف هـها ﴿ ُ
الحسههـك -كؿهها قؾـهها -تلكقه أحسههـ؛ وإسههؿاء جؿههع تؽسههقر ،وجؿههع التؽسههقر
يقصههػ بههالؾػظ الؿم َّك ه  ،والحسههـك -كؿهها قؾـهها -لػههظ تػضههقؾ ُحؾ ه َل بههإلػ
الحسـ وغايتف وهنايتف ٕسؿاء اهلل الحسهـك ،كهؾ
والال  ،فد :ذلؽ طؾك أن كؿاُ :
ما يد :طؾقف الؿعـك ،معـهك الهرحقؿ ،معـهك العؾهقؿ ،معـهك العػهق ،معـهك الؽهريؿ،
معـههك الههرب ،كههؾ مهها يههد :طؾقههف هههذا الؿعـههك مههـ الؿعههاين مههـ أحسههـفا وأكؿؾفهها
وغايتفا فاهلل -طز وجؾ -لف الؽؿا :الؿطؾؼ فقفا.
وهذا هق الذي طؾقف طام العؾؿاء أو كثقر مـ العؾؿاء ،وبعض العؾؿاء يؼهق:
إن الحسـك هـا مصدر ُوصػ بف ،والؿصهدر إذا وصهػ بهف اسهتغر جؿقهع مها يف
هههذه الصههػ مههـ الؿعههاين ،اسههتغر جؿقههع مهها يف هههذه الصههػ مههـ الؿعههاين ،وكههال
الؿعـققـ حؼ؛ ٕن أسؿاء اهلل -طز وجهؾ -متضهؿـ لصهػاتف ومشهتؼ مـفها ،فؽهؾ
اسؿ ٕسؿاء اهلل -طز وجؾ -قد بؾغ الغاي والـفاي فقؿا د :طؾقهف ههذا آسهؿ مهـ
ِ ِ
الح ْسـََك﴾.
الؿعـك ،وهذا معـك ققلف ﴿ َول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
ِ ِ
الح ْسـََك﴾ إسؿاء الحسـك صب ًعا تتػاضؾ فقؿا بقـفا ،كؿها أن
﴿ َول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
آيات الؼرآن تتػاضؾ فقؿا بقـفا وهق مـ الؼهرآن ،كؿها قها :الـبهل -صهؾك اهلل طؾقهف
بـ كع ٍ « َأ َٓ ُأطؾؿه َؽ َأي آيه ٍ َأط َظهؿ فِهل كِ َتَه ِ ِ
وسؾؿَ ُٕ -بل ِ
ٓ إِ َله َف إِ َّ
اهلل َ
ٓ
َ ْ ُ
َ ُ
اب اهلل ﴿ ُ
الحل ال َؼقق
ُه َق َ

ُ ﴾ [البؼرة

 ،»]911وذكر ٕبل سهعقد بهـ الؿعؾهك -رضهل اهلل طـهف-
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لؿا قاَ « :أ َٓ ُأ َطؾؿ َؽ بِ َل ْط َظ ِؿ سقر ٍة فِل ا ْل ُؼهر ِ
آن » ،ذكهر لهف الػاتحه السهبع الؿثهاين
ْ
ُ َ
ُ
َّ
والؼرآن العظقؿ؛ ولفذا قا :العؾؿاء آيات الؼرآن تتػاضؾ ،وأسهؿاء اهلل مهـ آيهات
اهلل ،فلسؿاء اهلل تتػاضؾ ،وأفضؾفا لػظ الجالل  ،ثؿ الرحؿـ.
ولفههذا قهها :الـبههل -صههؾك اهلل طؾقههف وسههؾؿ -يف الحههدي الصههحقح « َأ َح ه
ِ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـ» ،قا :العؾؿاء إكؿا كاكهت أحه إسهؿاء
ْإَ ْس َؿاء إِ َلك اهلل َط ْب ُدُ اهلل َو َط ْب ُدُ َّ
إلك اهلل؛ ٕن أفضؾ أسؿاء اهلل وأحبفا إلقهف اهلل والهرحؿـ؛ ولفهذا قهرن اهلل بقـفها يف
الح ْسهـََك﴾
اهلل َأ ِو ا ْد ُطههقا اله َّهر ْح َؿ َـ َأ ًيها َّمهها َتههدْْ ُطقا َف َؾه ُف إَ ْسه َهؿا ُء ُ
ققلههف ﴿ ُقه ِؾ ا ْد ُطههقا َ
ِ
الهر ِج ِ
اسه َت َِع ْذ بِهاهللِ مِه َـ َّ
قؿ﴾ [الـحهؾ
الشه ْق َطان َّ
[اإلسراء  ،]550ويف آستعاذة قاَ ﴿ :ف ْ
َ ﴿ ،]26فاس َت َِع ْذ بِاهللِ إِ َّكف ُه َق الس ِؿ ُ ِ
قؿ﴾ [فصؾت  ،]63وقا :يف الهرحؿـ ﴿إِكهل
ُ
قع ال َعؾ ُ
َّ
ْ
ِ

ِ

الر ْح َؿ ِـ م َ
ُـت َتؼ ًقا﴾ [مريؿ
ـؽ إِن ُك َ
َأ ُطق ُذ بِ َّ
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إذن فلسههؿاء اهلل -طههز وجههؾ -الحسههـك ،تتػاضههؾ فقؿهها بقـفهها وأفضههؾفا اهلل
والرحؿـ.
ِ ِ
الح ْسهـََك﴾؛ ٕن تؼهديؿ
وإمر السهادس الحصهر يف ققلهف ﴿ َول َّؾهف إَ ْس َهؿا ُء ُ
الجههار والؿجههرور طـههد العؾؿههاء ُيػقههد الحصههر ،وهههذا يػقههد أن إسههؿاء الحسههـك
لقسههت إٓ هلل ،لقسههت لألكبقههاء وٓ لؾؿالئؽ ه وٓ مههـ دوهنههؿ؛ بؿعـههك أن أحسههـ
إسههؿاء هلل ،أسههؿاء إكبقههاء حسههـ  ،لؽههـ لقسههت هههل أحسههـ إسههؿاء ،أسههؿاء
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الؿالئؽ حسـ ولؽـ لقست أحسـ إسؿاء ،وهـا أسؿاء حسـ ولؽهـ لقسهت
أحسـ إسؿاء.
إذن إسؿاء التهل بؾغهت الحسهـك والـفايه محصهقرة يف اهلل -طهز وجهؾ،-
ِ ِ
الح ْسـََك﴾.
وهذا ما ُيػقد الحصر يف ققلف ﴿ َول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
وساب ًعا ققلف ﴿ َفا ْد ُطق ُه بِ َفا﴾؛ أي فهادطقا اهلل هبهذه إسهؿاء ،مها معـهك دطهاء
اهلل هبذه إسؿاء
الذي يتؾخص مـ كال أهؾ العؾهؿ يف ههذه العؾهؿ يف ههذه الؿسهلل  ،أن معـهك
ذلؽ ً
أوٓ أن كسؿل اهلل تعالك هبا ،وٓ كسؿقف بغقرها ،وههذا يهد :طؾهك أن أسهؿاء
اهلل تقققػق ؛ أي فادطقه هبذه إسؿاء التل تسؿك هبا وٓ تهدطقه بغقرهها ،فتسهؿقف
بلسؿائف التل سؿك هبا كػسف.
والثاكق أكـا ُكثـل طؾقف هبا ،وهذا كؿا يف حهدي الؽهرب الثابهت يف الصهحقح
اهلل
حدي ابـ طباس أكهف -صهؾك اهلل طؾقهف وسهؾؿ -يؼهق :يف الؽهرب « َٓ إِ َله َف إِ َّٓ ُ
قؿ َٓ ،إِ َل هف إِ َّٓ اهلل رب الس هؿق ِ
ِ
ِ
اهلل َرب ا ْل َع ه ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ه ِ
ات
َّ َ َ
َ
ُ َ
قؿ ا ْل َحؾ ه ُ
ا ْل َعظ ه ُ
قؿ َٓ إِ َل ه َف إِ َّٓ ُ
ِ
ِ
َو َرب ْإَ ْر ِ
ض َرب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َؽه ِر ِ
قؿ» ههذا
قؿ ا ْل َحؾه ُ
اهلل ا ْل َعظه ُ
يؿ» ،فؼقلهف « َٓ إِ َله َف إِ َّٓ ُ
ثـاء طؾك اهلل -طز وجؾ.-
إذن فههـحـ ُكثـههل طؾقههف بلسههؿائف ،وثالثفهها أن َكسههللف وكطؾبههف وكتقسههؾ إلقههف
هقب إِ ْذ َكَها َدى
بلسؿائف ،كؿا قا :اهلل -جؾ وطال -يف كتابف الؽريؿ طـ أيقب ﴿ َو َأي َ
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ربف َأكل مسـ ِل الضر و َأ ْك َْت َأرحؿ الر ِ
وأيضها كؿها
اح ِؿق َـ﴾ [إكبقهاء  ]66هذا َتقس ٌؾً ،
َ
َ َّ ُ
ْ َ ُ َّ
َ َّ َ
قا :اهلل -طز وجؾ -طـ كبقف سهؾقؿان ﴿ َرب ا ْغ ِػ ْهر ل ِهل َو َهه ْ ل ِهل ُم ْؾ ًؽها َّ
ٓ َيـْ َب ِغهل
ِ
ٍ
اب﴾ [ص  ،]61ف َت َق َّس َؾ إلك ربف -طز وجؾ -باسهؿ
الق َّه ُ
َٕ َحد م ْـ َب ْعدي إِ َّك ََّؽ َأ ْك َْت َ
القهاب.
ِ
وقا :طـ الخؾقؾ وابـف إسؿاطقؾ -طؾقفؿا السهال َ ﴿ -و َأ ِر َكَها َمـََاسه َؽـََا َو ُته ْ
ِ
قؿ﴾ [البؼهرة  ،]596والـبهل -صهؾك اهلل طؾقهف وسهؾؿ-
َط َؾ ْقـََا إِ َّك ََّؽ َأ ْك َْت ال َّت ََّّهق ُ
الهرح ُ
اب َّ
ِ
ِ
قهرا َفها ْغ ِػ ْر ل ِهل
َط َّؾ َؿ أبا بؽر أن يؼق :يف الصالة «ال َّؾ ُف َّؿ إِكل َض َؾ ْؿ ُت َك ْػسهل ُض ْؾ ًؿها َكث ً
َفنِ َّكف َٓ ي ْغ ِػر الذ ُكقب إِ َّٓ َأ ْك َت ،إِ َّك َؽ َأ ْك َت ا ْل َغ ُػقر ِ
قؿ».
َ
الرح ُ
ُ َّ
ُ َ ُ
اسه ٍؿ ُهه َق َله َؽ»،
ويف حههدي ابههـ مسههعقد السهابؼ «ال َّؾ ُفه َّؿ إِكهل َأ ْسه َل ُل َؽ بِ ُؽهؾ ْ
وتؼق :باسؿؽ ربل وضعت جـبل وربؽ أرفعف ،وتستعقذ بهاهلل ،وتسهتعقـ باسهؿ
اهلل ،كؾ هذا داخؾ يف ققلهف ﴿ َفها ْد ُطق ُه بِ َفها﴾ أي اذكهروه -جهؾ وطهال -هبها ،إمها
تسؿق وإما ثـا ًء وإما ُدطا ًء؛ ولفذا الحؾِػ باهلل مـ ُدطاء اهلل -طهز وجهؾ -الهداخؾ
ِ
ِ
كر هلل طـهدما
يف هذه أيه ؛ ٕن الحؾهػ إكؿها ههق
ُ
تلكقهدُ إمهر بهذكر ُم َع َّظهؿ ،فهذ ُ
تؼههق :واهلل ،أو والههرحؿـ ،مهها معـههك ذلههؽ معـههاه أكههؽ ذكههرت اهلل وسههؿقتف
و َط َؼ ْدْ ت القؿقـ طؾقف؛ ٕكؽ تعظؿف هبذا آسؿ.
ثؿ كـتؼؾ بعد ذلؽ إلك ققلف -جؾ وطال -وهق إمهر الثهامـ ﴿ َو َذ ُروا ا َّل ِهذي َـ
ي ْؾ ِ
حدُُ َ
ون فِل َأ ْس َؿائِ ِف﴾ [إطراف  ،]560وهذا مـ باب التفديهد ،ولهقس معـهك ذلهؽ
ُ
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أن كدطفؿ ٓ كلمرهؿ وٓ كـفاهؿٓ ،؛ ٕن اهلل أمركا بلن كلمر بالؿعروف وكـفك طـ
الؿـؽر؛ بؾ وأمركا بالجفاد يف سبقؾف ،ولؽـ ذروههؿ ،ههذا ديهد كهاز :لفهؿ ،كؿها
قا :اهلل -طز وجؾ-

هؿ إَ َم ُ
هؾ﴾ [الحجهر
﴿ َذ ْر ُه ْؿ َيه ْل ُك ُؾقا َو َي َت ََؿ َّت ُعهقا َو ُي ْؾ ِف ِف ُ

 ،]6كؿها

قا- :جؾ وطالَ ﴿ -ذ ْركِل َو َم ْـ َخ َؾ ْؼ ُت َو ِحقدًً ا﴾ [الؿدثر  ،]55وكؿها قها :اهلل -طهز
ف َت ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [الـحؾ  ،]11ويف أيه إخهرى ﴿ َول ِ َق َت ََؿ َّت ُعهقا
وجؾَ ﴿ -ف َت ََؿ َّت ُعقا َف َس ْق َ
قن﴾ [العـؽبقت ]33؛ إذن هذا ديد ووطقد ﴿ ،و َذروا ا َّل ِذيـ ي ْؾ ِ
حدُُ َ
ف َي ْع َؾ ُؿ َ
ون
َف َس ْق َ
َ ُ
َ ُ
فِل َأ ْس َؿائِ ِف﴾ [إطراف  ]560ففهذا ديهد ووطقهد لؾهذيـ ُيؾحهدون يف أسهؿائف؛ كؿها
قا :تعالك ﴿إِ َّن ا َّل ِذيـ ي ْؾ ِ
ٓ َي ْخ َػ ْهق َن َط َؾ ْقـََها َأ َف َؿهـ ُي ْؾ َؼهك فِهل الـَّ ِ
حدُُ َ
ون فِهل آ َياتِـََها َ
َّهار
َ ُ
الؼقام ِ
ِ
ِ ِ
َخ ْق ٌر َأ َّمـ َي ْلتل آمـًا َي ْق َ َ َ

ِ

ِ

ا ْط َؿ ُؾقا َما شه ْئ ُت ُْؿ إِ َّكَّه ُف بِ َؿها َت ْع َؿ ُؾ َ
هقر﴾ [فصهؾت
هقن َبص ٌ

.]20
إذن ققلهف ﴿ا َّل ِهذيـ ي ْؾ ِ
حهدُُ َ
ون فِهل آ َياتِـََها﴾ ،مها معـهك اإللحهاد يف آيهات اهلل أو
َ ُ
أسههؿاء اهلل اإللحههاد يف أسههؿاء اهلل معـههاه الؿقههؾ هبهها والعههدو :هبهها طههـ وجففهها
الشرطل ،ومـ ذلؽ أن يشتؼ مـفا أسؿاء لملف التهل تعبهد مهـ دون اهلل؛ ٕن كهؾ
إلف يعبد مـ دون اهلل ففهق مضهاه هلل -طهز وجهؾ ،-كؿها قها :اهلل تعهالك ﴿ا َّت َخ ُهذوا
ِ ِ
ِ
قح ا ْبه َـ َم ْهر َي َؿ َو َمها ُأمِ ُهروا إِ َّ
ٓ ل ِ َق ْع ُبهدُُ وا
َأ ْح َب َار ُه ْؿ َو ُر ْه َبا َك َُف ْؿ َأ ْر َبا ًبا مـ ُدون اهلل َوا ْل َؿس َ
إِ َلفها و ِ
ٓ ُه َهق ُسه ْب َحا َك ُف َط َّؿها ُي ْش ِهر ُك َ
ٓ إِ َله َف إِ َّ
احهدًً ا َّ
ُقن﴾ [التقبه  ،]65وقها :قبهؾ ذلهؽ
ً َ
ِ
ِ
﴿ي َضه ِ
اهلل َأ َّكههك ُي ْم َف ُؽه َ
هاه ُئ َ
هقن﴾ [التقبه ،]60
ُ
قن َقه ْهق َ :ا َّلههذي َـ َك َػه ُهروا مههـ َق ْبه ُهؾ َقهها َت َؾ ُف ُؿ ُ
فاتخذاهؿ آلف هق مضاهاة ،كؾ إلف اتخذ مـ دون اهلل هق مضاهاة.
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إذن فاشههتؼا اله َّهالت مههـ لػههظ الجالل ه أو مههـ اهلل ،واشههتؼا ال ُع ه َّزى مههـ
العزيز ،و َمـَاة مـ الؿـان ،هذا كؾف إلحاد يف أسؿاء اهلل؛ ومـ اإللحهاد يف أسهؿاء اهلل
حؼائؼ.
تعطقؾ أسؿاء اهلل طـ معاكقفا ،فلسؿاء اهلل كؿا ُقؾـا لفا أسؿا ٌء ولفا
ُ
إذن أسهؿاء اهلل -جهؾ وطههال ٓ -بهد أن ُكهممـ بؿعاكقفها ،وأهنهها مشهتؿؾ طؾههك
ٍ
معان َح َّؼ ٍ  ،فؿـ لؿ يممـ بذلؽ فؼد ألحد يف أسهؿاء اهلل ودخهؾ يف ققلهف ﴿ َو َذ ُروا
ا َّل ِذيـ ي ْؾ ِ
ون فِل َأ ْس َؿائِ ِف َس ُق ْج َز ْو َن َما َكَها ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
حدُُ َ
هقن﴾ [إطهراف ]560؛ إذن ففهق
َ ُ
ُمؾحد يف أسؿاء اهلل تعالك.
وأيضا مـ اإللحاد يف أسؿاء اهلل -طز وجؾ -أن يسهؿك اهلل -طهز وجهؾ -بؿها
ً
لؿ ُي َسؿ بف كػسف كؿا تؼد ُ ٓ ،ت َسؿ اهلل بؿا لؿ ُي َسؿ بف كػسف ،فؿـ َسه َّؿك اهلل بؿها لهؿ
ُي َسؿ بف كػسف ،فؼد ألحد يف أسؿاء اهلل -طز وجؾ ،-ودخهؾ تحهت ققلهف ﴿ َو َذ ُروا
ا َّل ِذيـ ي ْؾ ِ
حدُُ َ
ون فِل َأ ْس َؿائِ ِف﴾.
َ ُ
إذن فؽههؾ طههدو :بلسههؿاء اهلل تعههالك طؿهها جههاء يف شههرع اهلل مؿهها يجه لفههذه
إسؿاء ففق إلحاد يف أسؿاء اهلل وداخؾ يف ققلف تعهالك ﴿و َذروا ا َّل ِهذيـ ي ْؾ ِ
حهدُُ َ
ون
َ ُ
َ ُ
فِل َأ ْس َؿائِ ِف﴾؛ أي إن كؾ مـ ألحد يف أسؿاء اهلل -طز وجهؾ -ففهق داخهؾ يف ههذا
القطقد.
أيضا يف ههذه إسهؿاء الحسهـك ﴿ َول ِ َّؾ ِهف
كليت إلك ققلف -طز وجؾ -قبؾ ذلؽ ً
إَسؿاء الحسـََك َفاد ُطقه بِفا و َذروا ا َّل ِذيـ ي ْؾ ِ
حدُُ َ
ون فِل َأ ْس َؿائِ ِف َس ُق ْج َز ْو َن َمها َكَها ُكُقا
َ ُ
ْ ُ َ َ ُ
ْ َ ُ ُ ْ
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قن﴾ ،خاتؿتفا ﴿ َس ُق ْج َز ْو َن َمها َكَها ُكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
َي ْع َؿ ُؾ َ
هقن﴾ [إطهراف

 ،]560وههذا تلكقهد

حههدُُ َ ِ
ههذيـ ي ْؾ ِ
ِ
ههؿائِ ِف﴾؛ أي إن الههذيـ يعههدلقن
لؼقلههف تعههالك ﴿ َو َذ ُروا ا َّل َ ُ
ون فههل َأ ْس َ

بلسؿاء اهلل -طز وجؾ -طـ حؼائؼفا ،يعدلقن هبا سهقاء يف ألػاضفها أو يف معاكقفها،
الؿـز ،:فؼهد ألحهدوا يف أسهؿاء اهلل -
أو باستحداث أسؿاء هلل لؿ َت ِر ْد يف وحل اهلل َّ
طز وجؾ ،-وسه ُقجزون يهق الؼقامه مها كهاكقا يعؿؾهقن طؾهك مها صهـعقه مهـ ههذا
اإللحاد.
إذن أيفا اإلخقة هذه أي تد :طؾهك أن أسهؿاء اهلل -جهؾ وطهال -حسهـك يف
لػظفا يف معاكقفا وحؼائؼفا ،يف آثارها ومؼتضقا ا ،يف مطابؼتفا لحا :الؿسؿك بف.
طـدكا اهلل -طز وجؾ -غػقر ،هذا آسؿ يطابؼ صهػ اهلل -طهز وجهؾ ،-فهاهلل
غػقر ويغػر لعباده ،ويح الؿستغػريـ ،و ُي َؼدر طؾك طباده الذكقب حتهك يتقبهقا
ويستغػروا فقغػر لفؿ ،واهلل تعالك كريؿ ،يح الؽرماء ،ويلمر بهالؽر  ،ويتػضهؾ
طؾك طباده -جؾ وطال -بلكقاع مـ الؽر  ،سهقا ًء يف أمهر الؿعهاش أو أمهر الؿعهاد؛
ففذا مطابؼ لؾحا ،:كؾ ٍ
اسؿ مـ أسؿاء اهلل ُيطهابؼ صهػ الهرحؿـ -جهؾ وطهال-؛
ٕن أسؿاء اهلل مشتؼ مـ صهػاتف وأفعالهف ،وأمها الؿخؾهق فؼهد ٓ ُيطهابؼُ ،ي َسه َّؿك
فهالن بشهجاع وههق جبهان ،يؼها :فههالن صهالح وههق فاسهد ،اسهؿف صهالح ولؽـههف
َّ
ثؿه فر ًقها بهقـ الخهالؼ والؿخؾهق ؛ ٕن
فاسد ،فالن طزيز لؽـف ذلقؾ ،لؿاذا
ٕن َّ
أسؿاء الؿخؾق أحقاكا تؽقن أطال ًما فؼط ،ولقس لفا تحتفا معـًك بالـسب لهف ،أمها
الخالؼ -جؾ وطال -فلسؿاؤه مشتؼ مـ صػاتف ،وصػاتف دال طؾك أفعالف.
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إذن هذه أيه تهد :طؾهك أن هلل إسهؿاء الحسهـك ،وطؾهك أن ههذه إسهؿاء
كثقرة.
كـتؼؾ بعهد ذلهؽ إلهك مها كخهتؿ بهف ههذه الؿحاضهرة إلدرا الققهت ،وههل أن
ثار طؾك اإلكسان ،أكت تؼرأ كتاب اهلل وتؼرأ فقف أسؿاء
أسؿاء اهلل -طز وجؾ -لفا آ ٌ
اهلل -طز وجؾ -وتؼرأ ُسـ كبقف -صؾك اهلل طؾقف وسهؾؿ -وتؼهرأ فقفها أسهؿاء اهلل -
طز وجؾ ،-ما أثر هذه إسؿاء طؾك الـاس ما أثرها لؽهـ كعـهل بآثهار إسهؿاء
لؿـ تحؼؼ واجتفد يف تعؾؿ هذه إسؿاء وإدرا معاكقفا؛ ٕن بزيهادة العؾهؿ َيزيهد
القؼقـ؛ ولفذا قا :اهلل ﴿إِ َّكَّؿا ي ْخ َشك اهلل مِـ ِطب ِ
اد ِه ال ُع َؾ َؿا ُء﴾ [فاصر  .]96لؿاذا
َ ْ َ
َ َ
َّ
هؿ الـههاس وهههق كبقـهها
ٕن العؾؿههاء أكثههر الـههاس معرفه بههرهبؿ ،ولفههذا كههان أطؾه ُ
محؿههدًً ا -صههؾك اهلل طؾقههف وسههؾؿ -كههان أشههدََّّ الـههاس خشههق ً هلل ،كؿهها قهها- :طؾقههف
الصالة والسال « -إِكل َأ ْط َؾ ُؿ ُؽ ْؿ بِاهللَِ ،وإِكل َأ َشد ُك ْؿ َخ ْش َق ً َل ُف» ،وأشدكا خشق لف،
الع ِ
لؿاذا ٕكف أطؾؿـا باهلل؛ وههذا ِ
ؾهؿ يتػاضهؾ فقهف الـهاسَ ﴿ ،و َف ْهق َ ُكُهؾ ِذي
ؾهؿ ط ٌ
ُ
ِ
ِ
قؿ﴾ [يقسػ  ،]73كؾ طالؿ فققهف طهالؿ ،حتهك َيـتفهل العؾهؿ إلهك اهلل -جهؾ
ط ْؾ ٍؿ َطؾ ٌ
وطال ،-كؿا ذكره ابـ طبهاس -رضهل اهلل طـهف -يف تلويهؾ أيه ﴿ َو َف ْهق َ ُكُهؾ ِذي
ِ
ِ
قؿ﴾ [يقسهػ  ،]73وكصقبؽ مـ اإليؿان طؾك َق ْدْ ِر كصقبؽ مـ العؾؿ بهاهلل -
ط ْؾ ٍؿ َطؾ ٌ
جؾ وطهال ،-ولفهذا كهان مهـ الؿفهؿ أن يهتعؾؿ الـهاس مها يتعؾهؼ بلسهؿاء اهلل -طهز
وجؾ -لقـعؿقا بآثار هذه إسؿاء يف العاجؾ وأجؾ .
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مـ هذه أثار أن العبد َي ِ
ف ربف فنكف يؼهق بحؼهف طؾقهف
ف ر َّبف ،والعبد إذا َط َر َ
عر ُ
يف طبادتف الذي هق تقحقده يف طبادتف ،الؿذكقر يف حدي معاذ «حؼ ا ْل ِعب ِ
اد َط َؾهك
َ
َ
اهللِ َأ ْن َي ْع ُب ُدُ و ُه َو َٓ ُي ْش ِر ُكقا بِ ِف َش ْق ًئا» ،فؿهـ لهؿ يعهرف اهلل لهؿ يعبهد اهلل حهؼ طبادتهف،
ومـ لؿ يعبد اهلل حؼ طبادتف كان مـ الفالؽقـ يف أخرة أو مـ الهذيـ لهؿ يهدركقا
الحههظ إوفههر والـصههق إطؾههك مـفهها ،وذلههؽ بحس ه طبههقديتفؿ لههرهبؿ -جههؾ
وطال-؛ ولفذا لق كظركا إلك إسؿاء الحسـك يف الؼرآن وردت يف أربعه مقاضهع
ِ ِ
الح ْسـََك﴾ ،ويف خقهرا ؿ
قا :اهلل -طز وجؾ -يف سقرة إطراف ﴿ َول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
اهلل َأ ِو ا ْد ُطههقا اله َّهر ْح َؿ َـ َأ ًي ها َّمهها َتههدْْ ُطقا َف َؾ ه ُف إَ ْسه َهؿا ُء
سههقرة اإلسههراء ﴿ ُق ه ِؾ ا ْد ُطههقا َ
الح ْسـََك﴾ [اإلسهراء  ،]550ويف أوائؾ سقرة صف ﴿ َوإِن َت ْج َف ْر بِا ْل َؼ ْق َِ :فنِ َّك ُف َي ْع َؾ ُؿ الس َّر
ُ
ٓ إِ َله َف إِ َّ
اهلل َ
الح ْسهـََك﴾ [صهف  ،]6 ،7ويف أواخهر سهقرة
ٓ ُه َهق َله ُف إَ ْس َهؿا ُء ُ
َو َأ ْخ َػك * ُ
الحشر

ِ

الخال ُؼ ال َب ِ
اهلل َ
الح ْسـََك﴾ [الحشر
الؿ َصق ُر َل ُف إَ ْس َؿا ُء ُ
ار ُئ ُ
﴿ ُه َق ُ

.]92

لق تلمؾـا هذه أيات إربع؛ ً
فلوٓ كؾ ما ذكره اهلل -طز وجؾ -مهـ إسهؿاء
وصػف اهلل بقصػ الحسـك يف هذه الؿقاضع إربع  ،بؿعـك أن اهلل -طهز وجهؾ-
لؿ يؼؾ يف مقضع وهلل إسؿاء فؼط ،ولؽـ وصػفا بالحسـك.
والثاين وهق الذي كريد أن كتحدث طـف وهق لهق ٓحظـها سهقا ههذه أيهات
إربههع فؽؾفهها ُتؼههرر معرف ه العبههد لربههف الؿسههتؾز لتـزيههف اهلل تعههالك طههـ الشههريؽ
والؿثقؾ ،والؿستؾز إلخالص العبهادة والهديـ هلل تعهالك وههق تقحقهد إلقهقه ؛
ِ ِ
الح ْسـََك َفا ْد ُطق ُه بِ َفا﴾ الهدطاء
فػل سقرة إطراف قا :اهلل تعالك ﴿ َول َّؾف إَ ْس َؿا ُء ُ
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طبادة ،الدطاء كؿا قا :الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« -الد َطا ُء ُه َق ا ْل ِع َبا َد ُة» ،وقها:
اهلل تعالك ﴿ َو َق َا :رب ُؽؿ ا ْد ُطقكِل َأس َت ِ
َج ْ َل ُؽ ْؿ إِ َّن ا َّل ِذي َـ َي ْس َت ْؽبِ ُر َ
ون َط ْـ ِط َبها َدتِل﴾
ْ
َ ُ
[غافر

فس َّؿك الدطاء طبادة؛ إذن ﴿ َفا ْد ُطق ُه بِ َفها﴾؛ أي تهللفقا
]30؛ أي طـ دطائلَ ،

هلل هبا؛ فؽاكت الثؿرة الؿفؿ مـ معرف أسؿاء اهلل الحسـك أهنا َتـ ُؼؾؽ إلهك العؿهؾ
وهق طبقدي اهلل -جؾ وطالَ ﴿ -فا ْد ُطق ُه بِ َفا﴾.
اهلل َأ ِو ا ْد ُط هقا اله َّهر ْح َؿ َـ َأ ًي ها َّمهها َتههدْْ ُطقا َف َؾ ه ُف
ويف سههقرة اإلسههراء ﴿ ُق ه ِؾ ا ْد ُطههقا َ
الهر ْح َؿ َـ﴾،
إَ ْس َؿا ُء ُ
اهلل َأ ِو ا ْد ُطهقا َّ
الح ْسـََك﴾ [اإلسراء ٓ ،]550حظقا ﴿ ُق ِؾ ا ْد ُطهقا َ
إكؽهارا طؾهك الؿشهركقـ لؿها
هذا دطاء ،والدطاء طبادة ،وهذا قالف اهلل -طز وجؾ-
ً
دطهها الـبههل -صههؾك اهلل طؾقههف وسههؾؿ -اهلل الههرحؿـ ،قههالقا َيـفاكها أن كعبههد إلفههقـ،
ٓ َت َّت ِ
اهلل َ
َّخ ُذوا إِ َل َفه ْق ِـ ا ْثـََه ْق ِـ﴾ [الـحهؾ  ]15وههق يعبهد
يؼصدون ققلف تعالك ﴿ َو َق َاُ :
الح ْس هـََك﴾؛ أي إن هههذا
إلفههقـ ،فؼهها :اهلل تعههالك ﴿ َأ ًي ها َّمهها َتههدْْ ُطقا َف َؾ ه ُف إَ ْسه َهؿا ُء ُ
الؿسههؿك بإسههؿاء الحسههـك هههق واحههد ،ولؽههـ لههف أسههؿاء متعههددة ،قههاَ ﴿ :ف َؾ ه ُف
الح ْسـََك﴾.
إَ ْس َؿا ُء ُ
الح ْسهـََك َو َ
ٓ َت ْج َف ْهر بِ َصهالتِ َؽ
ثؿ بعد ذلؽ قاَ ﴿ :أ ًيا َّمها َتهدْْ ُطقا َف َؾه ُف إَ ْس َهؿا ُء ُ
َو َ
ٓ ُت َخافِ ْت بِ َفا َوا ْب َتَه ِغ َبه ْق َـ َذل ِ َ
قال﴾ [اإلسهراء ]550؛ أي إن اهلل -طهز وجهؾ-
هؽ َسهبِ ً
يعؾؿفا ،ثؿ قا :بعد ذلؽ ﴿و ُق ِؾ الحؿدُُ ل ِ َّؾ ِف ا َّل ِذي َلؿ ي َّت ِ
َّخ ْذ َو َلهدًً ا﴾ [اإلسهراء ،]555
َ
ْ َ
َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
هؿ َي ُؽهـ َّله ُف
ودخؾـا يف شر الربقبقه َ ﴿ ،و ُقه ِؾ َ
هؿ َي َّتَّخ ْهذ َو َلهدًً ا َو َل ْ
الح ْؿهدُُ ل َّؾهف ا َّلهذي َل ْ
ِ
ِ
َش ِر ٌ ِ
قهرا﴾ [اإلسهراء  ،]555فـػهك
الؿ ْؾؽ َو َل ْؿ َي ُؽـ َّل ُف َولل م َـ الذَ :و َكَب ْهر ُه َت ْؽبِ ً
يؽ فل ُ
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طـف الؿشارك يف الربقبق وأثبت لف إسؿاء الحسـك ،مـ أجؾ ماذا مـ أجهؾ أن
تعظقؿا ،فال كعبد إٓ هق -سبحاكف وتعالك.
تؽبقرا؛ أي ُكعظؿف
ُك َؽبره
ً
ً
وأي الثالث هل ققلف -طز وجؾ -يف سهقرة صهف ،يف أوائهؾ سهقرة صهف اهلل -
طز وجؾ -قا :بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ﴿صف* َما َأ َكز ْلـََا َط َؾ ْق َؽ ال ُؼ ْهر َ
آن ل ِ َت َْشه َؼك*
ِ
إِ َّ
الهر ْح َؿ ُـ
ٓ َت ْذكِ َر ًة ل َؿـ َي ْخ َشك * َت ِـز ً
الس َهؿ َقات ال ُع َؾهك * َّ
يال م َّؿ ْـ َخ َؾ َؼ إَ ْر َض َو َّ
َط َؾههك ال َعه ْهر ِ
اسه َت ََقى﴾ [صههف
ش ْ

 ،]1 -5اطتههربوا هههذه أيه ﴿ ،صههف* َمهها َأ َكز ْلـَهها َط َؾ ْقه َ
هؽ

ٓ َت ْهذكِ َر ًة ل َؿهـ َي ْخ َشهك * َت ِ
ال ُؼ ْهر َ
آن ل ِ َت َْشه َؼك* إِ َّ
يال﴾ لؾؼهرآن ﴿م َّؿه ْـ َخ َؾ َهؼ﴾ هههذا
ـهز ً
ِ
الر ْح َؿ ُـ
الربقبق ﴿ َت ِـز ً
الس َؿ َقات ال ُع َؾك﴾ ،ثؿ ذكر صػ ﴿ َّ
يال م َّؿ ْـ َخ َؾ َؼ إَ ْر َض َو َّ
ش اس َتَقى﴾ ،ثؿ قاَ ﴿ :لف ما فِل السؿق ِ
ات َو َما فِهل إَ ْر ِ
ض َو َمها َب ْقـَ َُف َؿها
َّ َ َ
َط َؾك ال َع ْر ِ ْ َ
ُ َ
َو َما َت ْح َت ال َّث َرى﴾ [صف  ،]3وهذا مؾؽ اهلل -طز وجؾَ ﴿ ،-وإِن َت ْج َف ْر بِها ْل َؼ ْق َِ :فنِ َّكَّه ُف
هؿ الس َّهر َو َأ ْخ َػهك﴾ [صهف
َي ْع َؾ ُ

 ]7وههذا متعؾهؼ بلسهؿائف؛ أي إن طؾؿهف -طهز وجهؾ-

اهلل َ
ٓ إِ َل َف إِ َّ
هلل َ
ٓ إِ َله َف
ٓ ُه َهق َله ُف إَ ْس َهؿا ُء ُ
الح ْسهـََك﴾ فؼقلهف ﴿ ُ
محقط بؽؾ شلء﴿ ،ا ُ
إِ َّ
الهر َّب الهذي يؿؾهؽ السهؿقات وإرض ويطؾهع
ٓ ُه َق﴾ [الـؿهؾ  ]93يعـل أن هذا َّ
ٓ إِ َله َف إِ َّ
اهلل َ
ٓ ُه َهق﴾،
طؾك كؾ شهلء ،ههذا الهرب -جهؾ وطهال -ههق الهذي ُيع َبهد ﴿ ُ
يعـل هق الذي ُيعبد وحده ٓ شريؽ لف ،ثؿ ذكر أن هذا اإللف الؿعبقد هق الهذي لهف
إسؿاء الحسـكَّ ،
فد :ذلؽ طؾك أن مـ لؿ تؽـ لف إسؿا ُء الحسـك فال يسهتحؼ
ً
رسقٓ أو َم َؾ ًؽا؛ ٕكف -كؿا تؼد  -أن إسؿاء الحسـك جاء فقفها
أن ُيع َب َدَ ولق كان
حصر؛ أي إن إسؿاء الحسـك لقست إٓ هلل ،إذن هق الؿعبقد ،فد :ذلهؽ طؾهك
ٌ
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أكف ٓ ُيعبد إٓ مـ لف إسؿاء الحسـك ،ولقس أحد لف إسهؿاء الحسهـك إٓ اهلل -
جؾ وطال ،-هذا ما يتعؾؼ بأي الثالث .
اهلل ا َّل ِهذي َ
ٓ
أي الرابع هل التل يف أواخر سقرة الحشهر ،قبؾفها قهاُ :
﴿ه َهق ُ
إِ َل ه َف إِ َّ
ٓ ُهه َهق َطههال ِ ُؿ ال َغ ْق ه ِ َو َّ
الشه َهفا َد ِة﴾ [الحشههر  ]99أثبههت إلقهقه لـػسههف ثههؿ ذكههر
ٓ إِ َل ه َف إِ َّ
اهلل ا َّله ِهذي َ
الؿؾِه ُ
هؽ ال ُؼههد ُ
السههال ُ
وس َّ
ٓ ُهه َهق َ
أسههؿاءه -جههؾ وطههالُ ﴿ -هه َهق ُ
ِ

ِ

ِ

ان اهلل َط َّؿها ُي ْش ِهر ُك َ
الؿ َت َؽب ُر ُسه ْب َح َ
ُقن﴾ [الحشهر
الؿ َف ْقؿ ُـ ال َع ِز ُيز َ
الج َّب ُار ُ
الؿ ْمم ُـ ُ
ُ

،]96

يعـههل أن الؿعبههقدات مههـ دون اهلل لههقس لفهها هههذه إسههؿاء ،لههقس لفهها كؿهها :هههذه
إسؿاء؛ إذن فؿـ طبد مع اهلل غقره ،فعبادتف باصؾ  ،واهلل -طهز وجهؾُ -مـََه َّزه طهـ
هذا الشر  ،فـَ َّز َه ك ْػ َسف طـ شر الؿعبهقدات التهل ٓ تسهتحؼ ههذه إسهؿاء التهل
اختص اهلل -طز وجؾ -بؽؿالفا لـػسف -سبحاكف وتعالك.
ثؿ قا:

ِ

الخال ُؼ ال َب ِ
اهلل َ
الح ْسهـََك﴾ [الحشهر
الؿ َصق ُر َل ُف إَ ْس َؿا ُء ُ
ار ُئ ُ
﴿ ُه َق ُ

أكد ذلؽ بؼقلف

ِ

الح ْسـََك﴾ [إطهراف
﴿ َّلف إَ ْس َؿا ُء ُ

،]92

 ،]560يعـل أن الؿذكقرات مـ

ِ
الح ْسـََك﴾ ،فهد :ذلهؽ طؾهك أن
أسؿاء اهلل ،لف أسؿاء حسـك أخرىَّ ﴿ ،لف إَ ْس َؿا ُء ُ
إسؿاء الؿتؼدم قد بؾغت الغاي يف الحسهـ ،وأن هـها أسهؿاء هلل -طهز وجهؾ-
أيضا غقر الؿذكقرة.
ً
ثؿ قا:

ِ

ِ

ِ

الس َؿ َقات َوإَ ْر ِ
هقؿ﴾ [الحشهر
ض َو ُه َهق ال َع ِز ُ
يهز َ
الحؽ ُ
﴿ ُي َسب ُح َل ُف َما فل َّ

]92؛ أي يـزه اهلل -طز وجؾ -طـ مؿاثؾ خؾؼف ،ويـزه اهلل -طز وجؾ -طـ شهر
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السه ْب ُع
الس َؿ َق ُ
ات َّ
الؿشركقـ ،كؾ مـ يف السؿقات وإرض ،كؿا قاُ ﴿ :ت َسب ُح َل ُف َّ
َوإَ ْر ُض َو َمـ فِ ِ
ٓ َت ْػ َؼ ُف َ
ٓ ُي َسب ُح بِ َح ْؿ ِهد ِه َو َلؽِهـ َّ
قف َّـ َوإِن مـ َشل ٍء إِ َّ
قح ُف ْؿ
هقن َت ْسهبِ َ
ْ
إِ َّكف َك َ ِ
قرا﴾ [اإلسراء  ،]22هذا ما يتعؾؼ بإثر إو.:
ُ
قؿا َغ ُػ ً
َان َحؾ ً
إثر الثهاين أيفها إخهقة يتعؾهؼ بهلن العبهد إذا آمهـ هبهذه إسهؿاء كؿها يـبغهل
و َطؾِ َؿفا كؿا يـبغل ،أوقع يف كػسف إجال :اهلل وتعظقؿهف وخشهقتف وتهقققره وتـزيفهف
جههؾ وطههال -طؿهها ٓ يؾقههؼ بههف؛ ولفههذا لؿهها ذكههر اهلل أهههؾ اإليؿههان قهها﴿ :إِ َّك ََّؿههاِ
الؿ ْممِـُ َ ِ
ِ
ِ
يؿا ًكًها
هؿ إِ َ
اهلل َوج َؾ ْت ُق ُؾق ُب ُف ْؿ َوإِ َذا ُتؾ َق ْت َط َؾه ْق ِف ْؿ آ َيا ُته ُف َزا َد ْت ُف ْ
ُ
ُقن ا َّلذي َـ إِ َذا ُذك َر ُ
هؿ َي َت ََق َّك ُؾه َ
هقن﴾ [إكػها ،]9 :وأو :اإليؿههان اإليؿهان بههاهلل ،ومهـ اإليؿههان
َو َط َؾهك َرب ِف ْ

باهلل اإليؿان بلسؿائف -جهؾ وطهال -التهل ٓ يشهاهبف فقفها مخؾهق َ ﴿ ،له ْق َس َك َِؿ ْثؾِ ِهف
ِ
قع ال َب ِص ُقر﴾ [الشقرى .]55
السؿ ُ
َش ْل ٌء َو ُه َق َّ

أيضها آسههتغـاء بههاهلل -جههؾ وطههال -طؿهها سههقاه ،سههقا ًء يف
ومههـ هههذه أثههار ً
طبادتؽ ،سقا ًء يف رزقؽ ،سهقا ًء يف اسهتغاثتؽ والتجائهؽ ،فاسهتغـك بربهؽ -جهؾ
وطال -طؿا سهقاه ،ولفهذا إكبقهاء -طؾهقفؿ الصهالة والسهال  -لؿها كهاكقا كهذلؽ
َّهاس َأكه ُت ُُؿ ال ُػ َؼ َهرا ُء إِ َلهك
كاكقا أغـك الـاس باهلل طـ الخؾؼ؛ ٕن اهلل أكهزَ ﴿ :يا َأي َفها الـَّ ُ
ِ
ِ
الح ِؿقههدُُ ﴾ [فههاصر  ،]51فؽههؾ مهها سههقا اهلل ففههق فؼقههر إلههك -طههز
اهلل ُهه َهق ال َغـههل َ
اهلل َو ُ
وجؾ ،-طؼؾ ذلؽ إكبقاء -طؾقفؿ الصالة والسهال  ،-إبهراهقؿ -طؾقهف السهال -
قا﴿ :إِكل َذ ِ
اهه ٌ إِ َلهك َربهل َسه َق ْف ِد ِ
يـ﴾ [الصهافات َ ٓ ،]22يفديهف إٓ ربهف ،اإليؿهان
بؽؿا :ربقبق اهلل ،وإيؿان بآثار هذا آسؿ ،ومقسك -طؾقف السهال  -قهاَ ﴿ :كَهالَّ
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إِ َّن َم ِعل َربل َس َق ْف ِد ِ
يـ﴾ [الشعراء  ،]39لؿا تبعف فرطهقن وققمهف وأقبهؾ طؾهك البحهر،
َ
قا :أصحاب مقسك ﴿إِ َّكَّا َل ُؿهدْْ َر ُك َ
ُقن﴾ [الشهعراء  ،]35فؼهاَ ﴿ :كَهالَّ إِ َّن َم ِع َهل َربهل
َسه َق ْف ِد ِ
هقب
يـ﴾ [الشههعراء ]39؛ وكههقح -طؾقههف السههال  -قههاَ ﴿ :فههدََ َطا َر َّبه ُف َأكههل َم ْغ ُؾه ٌ
ِ

ِ

هقب َفاك َتَص ْهر﴾ [الؼؿهر
َفاك َتَص ْر﴾ [الؼؿر  ]50لؿا خالػف ققمهف وطارضهقهَ ﴿ ،أكهل َم ْغ ُؾ ٌ

ِ
اهلل َفهههالَ َغالههه َ
 ]50؛ ٕن اهلل يؼهههق﴿ :إِن َي ُ
ـصه ْ
ههر ُك ُُؿ ُ

ههؿ﴾ [آ :طؿهههران
َل ُؽه ْ

 ]530وإن

يخذلؽؿ فؿا الذي يـصركؿ مـ بعده.
ويؼق :اهلل يف حؼ كبقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ﴿ -إِ َّ
اهلل
ٓ َت ُ
ـص ُهرو ُه َف َؼهدْْ َك ََص َهر ُه ُ
هق :ل ِص ِ
إِ ْذ َأ ْخ َر َج ُف ا َّل ِذي َـ َك َػ ُروا َثاكِل ا ْثـَ ْق ِـ إِ ْذ ُه َؿا فِل ال َغ ِ
هاحبِ ِف َ
ٓ َت ْح َهز ْن إِ َّن
هار إِ ْذ َي ُؼ ُ َ
َ
اهلل معـََا َف َل َكز َ :اهلل سؽِقـَ َتف َط َؾق ِف و َأيدََ ه بِجـُ ٍ
ُقد َّل ْؿ َت َر ْو َها َو َج َع َهؾ َكَؾِ َؿه َ ا َّل ِهذي َـ َك َػ ُهروا
ُ ْ َ َّ ُ ُ
َ ََ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
﴿و َطه َّهذ َب ا َّله ِهذي َـ
هقؿ﴾ [التقبه َ ،]20
اهلل َط ِزيه ٌهز َحؽه ٌ
الس ه ْػ َؾك َو َكَؾ َؿ ه ُ اهلل هه َهل ال ُع ْؾ َقهها َو ُ
َك َػ ُروا َو َذل ِ َؽ َج َزا ُء ال َؽافِ ِري َـ﴾ [التقب .]93
إذن اسههتغـاء العبههد لربههف طههـ كههؾ مهها سههقاه مههـ الؿخؾققههات ،حتههك يف رز
العبههد؛ ٕن العبههد يعؾههؿ أن اهلل طؾههك كههؾ شههلء قههدير ،وأكههف هههق الههرزا ذو الؼههقة
الؿتقـ؛ ويهققـ بؼهق :اهلل تعهالك ﴿ َو َمها مِهـ َدا َّبه ٍ فِهل إَ ْر ِ
ض إِ َّ
ٓ َط َؾهك اهللِ ِر ْز ُق َفها
َو َي ْع َؾ ُؿ ُم ْس َت َؼ َّر َها َو ُم ْس َت َْق َد َط َفا﴾ [هقد

.]3

إذن هذا مـ آثار اإليؿان بلسؿاء اهلل وصػاتف؛ ومـ آثار أسؿاء اهلل وصػاتف -
طز وجؾ -صالح الؼؾ  ،وهدايتف ،واستؼامتف طؾك الحؼ ،وثباتف طؾقهف حتهك يؾهؼ
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قر ٌة َف ِؿـْ ُْفؿ َّمهـ َي ُؼ ُ
هؿ
هقَ :أي ُؽ ْ
العبد ربف ،وهذا شلن أهؾ اإليؿانَ ﴿ ،وإِ َذا َما ُأ ِكز َل ْت ُس َ
ِ
ِِ
هؿ َي ْس َت ْب ِش ُهر َ
ون﴾ [التقبه ،]592
يؿا ًكًها َو ُه ْ
يؿا ًكا َف َل َّما ا َّلذي َـ آ َمـُُقا َف َهزا َد ْت ُف ْؿ إِ َ
َزا َد ْت ُف َهذه إِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اهلل
اهلل ا َّلذي َـ آ َمـُُقا بِها ْل َؼ ْق ِ :ال َّثابِهت فهل َ
الح َقهاة الهد ْك َقا َوفهل أخ َهرة َو ُيضهؾ ُ
﴿ ُي َثب ُت ُ
ِِ
اهلل َما َي َشا ُء﴾ [إبراهقؿ ﴿ ،]97ا َّل ِذي َـ آ َمـُُهقا َو َت ْط َؿهئِـ ُق ُؾهق ُب ُفؿ بِ ِهذ ْك ِْر
ال َّظالؿق َـ َو َي ْػ َع ُؾ ُ
ِ

ِ

ِ

ِ

اهلل َأ َ
قب﴾ [الرطد
ٓ بِذ ْك ِْر اهلل َت ْط َؿئـ ال ُؼ ُؾ ُ

 ،]96وأسؿاء اهلل مـ ذكر اهلل -طز وجؾ.

وأيضا مـ هذه أثار تؾؼل الشرع بالتسهؾقؿ وآكؼقهاد والؼبهق .:لؿهاذا ٕن
ً
العبد إذا آمـ بلن اهلل طؾقؿ حؽقؿ ،ففق مممـ بعؾؿ اهلل وأكهف ٓ َي ْشه َر ُع شهق ًئا إٓ طهـ
ِطؾههؿ ،وأكههف ٓ ي ْش هرع شههق ًئا إٓ ِ
بحؽؿ ه ؛ ٕكههف حؽههقؿ ،والحؽههقؿ هههق الههذي يضههع
َ َ ُ
إشقاء مقاضعفا ،والحؽقؿ هق الذي لف الحؽؿ ،فنذا ضــت بلن اهلل -طز وجهؾ-
ِ
هؿ إِ َّ
ٓ
لف الحؽؿ الؼدري والؽقين والشرطل ،كؿا قا :اهلل -طز وجؾ﴿ -إِن ُ
الح ْؽ ُ
ِ ِ
ِ
ل ِ َّؾ ِف﴾ [إكعا  ،]17وكؿا قا :تعالك ﴿ َو َ
حهدًً ا﴾ [الؽفهػ  ،وكؿها
ٓ ُي ْش ِر ُ فل ُح ْؽؿهف َأ َ
قا :تعالك ﴿ َ
ٓ ُم َعؼ َ ل ِ ُح ْؽ ِؿ ِف﴾ [الرطهد

 ،] 25إذا آمـهت هبهذا وآمـهت بهلن اهلل حؽهقؿ فقؿها

شرطف لعباده ،لؿ تعارض؛ بؾ تسؾؿ وتـؼاد.
وأكثر الذيـ يعارضقن طـدهؿ كؼهص يف ففهؿ أسهؿاء اهلل أو كؼهص يف اإليؿهان
هبا ،ولفذا ترى الذي يعرتضقن طؾك تطبقؼ شرع اهلل طـدهؿ كؼهص يف أسهؿاء اهلل،
يف اإليؿان بلسؿاء اهلل ،أو كػهر بلسهؿاء اهلل ،أو كؼهص يف ففؿفها ،والهذيـ ُيسهاوون
لعؾههؿ ِ
الرجههؾ بههالؿرآة هههؿ كههذلؽ؛ ٕن اهلل َف هر بقـفؿهها وٓ يػههر إٓ ِ
وحؽؿ ه ٍ ،
ُ
َّ
تػصقال ،قهد يطهرأ طؾهك بعهض
ً
وكذلؽ بالـسب لؾؿقاري َف َّص َؾفا اهلل -طز وجؾ-
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َ
ٕحها :مها
إذهان أهنا مخال ِػ  ،ولؽ َّـ الخطل فقف هق ولقس يف شرع اهلل ،ولق آمهـ
أشههؽؾ طؾقههف إلههك مهها لههؿ ُيشههؽِ ْؾ طؾقههف؛ أسههؿاء اهلل -طههز وجههؾُ -م ْح َؽ َؿه  ،لقسههت
متشههاهب  ،محؽؿ ه واضههح وبقـ ه وضههاهرة؛ فههنذا ط ه َّـ ل هؽ يف ففؿههؽ شههلء فههال
تعرتض طؾك شرع اهلل ،وإكؿا راجع كػسؽ يف ففهؿ كتهاب اهلل ،ومـفها ففهؿ أسهؿاء
أبدً ا.
اهلل -طز وجؾ-؛ ٕكؽ ُتحقؾ طؾك أصؾ أصقؾ ٓ اختالف فقف وٓ خالف ً
أيض ها ،مههـ هههذه أثههار تؾؼ هل الؿصههائ التههل تصههق العبههد بالصههرب
ومـفهها ً
والرضا والتسؾقؿ؛ ٕن هذا هق اإليؿان بؼهدر اهلل ،تهممـ بهلن مها أصهابؽ لهؿ يؽهـ
لقخطئؽ ،وأن ما أخطل لؿ يؽـ لقصقبؽ ،والؼدر إيؿان بؼهدرة اهلل ،إيؿهان بعؾهؿ
اهلل -طز وجؾ -الؿحقط بؽؾ شلء ،إيؿان بلن اهلل -طز وجؾ -ههق الخهالؼ لؽهؾ
شلء.
إذن تؾؼهل الؿصههائ بالرضهها والتسههؾقؿ مههـ آثههاره إيؿاكههؽ بلسههؿاء اهلل -طههز
وجؾ -وصػاتف ،ولفذا قا :اهلل تعالك ﴿و َك َليـ مـ َّكبِل َقا َت َؾ معف ِربق َ ِ
قهر َف َؿها
َ
ََُ
قن َكَث ٌ
ِ
ِ
ِ
اس ه َت َؽا ُكُقا﴾ [آ :طؿههران .]523
َو َهـُههقا ل َؿهها َأ َصهها َب ُف ْؿ فههل َس هبِق ِؾ اهلل َو َمهها َض ه ُع ُػقا َو َمهها ْ
لؿاذا ٕهنؿ آمـقا برهبؿ ،آمـقا بلسؿائف ،آمـقا بل َّكف طؾك كؾ شلء قديرَ ﴿ ،كَهؿ مهـ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
الصابِ ِري َـ﴾ [البؼرة .]922
اهلل َم َع َّ
ف َئ َقؾق َؾ َغ َؾ َب ْت ف َئ ً َكَث َقر ًة بِنِ ْذن اهلل َو ُ
إذن هذا مهـ أجهؾ أهنهؿ آمـهقا بؼهدر اهلل -طهز وجهؾ-؛ ولؿها رأى الؿممـهقن
هؿ إِ َّ
ٓ
اهلل َو َر ُسهق ُل ُف َو َمها َزا َد ُه ْ
اهلل َو َر ُسق ُل ُف َو َص َهدَ َ ُ
إحزاب قالقا ﴿ َه َذا َما َو َطَدََ َكَا ُ
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إِيؿا ًكا َو َتسؾِ
الس ْعل َق َ
قؿا﴾ [إحزاب  ،]99وقا :يف قص إبراهقؿ ﴿ َف َؾ َّؿا َب َؾ َ
ها:
ف
ع
م
غ
َ
ُ
َّ
َ
ً
ْ
َ
َ
ها :يا َأب ِ
ِ
هت ا ْف َع ْهؾ َمها ُت ْهم َم ُر
الؿـََا ِ َأكل َأ ْذ َب ُح َؽ َفهاك ُظ ْر َمها َذا َت َهرى َق َ َ َ
َيا ُبـَ ََّل إِكل َأ َرى فل َ
ِ
ِ ِ
الصابِ ِري َـ﴾ [الصهافات ]509؛ إذن ههق تسهؾقؿ ،لؿهاذا ههذا
اهلل م َـ َّ
َس َتَجدُُ كل إِن َشا َء ُ
التسؾقؿ بذبح القلد وآبـ َيستسؾؿ لؾذبح
بحؽؿ اهلل ،إيؿان ِ
إيؿان ِ
بعؾؿ اهلل ،إيؿان بؼدرة اهلل ،إيؿان بللقهقه اهلل ،إيؿهان
بربقبق اهلل؛ هؽذا اإليؿان بربقبق اهلل ،بلسؿاء اهلل وصػاتف تهلثر يف العبهد مثهؾ ههذا
التلثقر.
أيضا أن اإليؿان بلسؿاء اهلل تعالك ُي َرقل العبد يف مرات الديـ ،مراته
ومـفا ً
الديـ ثالث اإلسال وفققف اإليؿان وفققهف اإلحسهان ،فؽؾؿها ازداد العبهد إيؿا ًكًها
وتػفؿا لفا؛ َت َر َّقك يف مرات الديـ ودرجات القؼهقـ حتهك يبؾهغ إلهك
هبذه إسؿاء
ً
مرتب اإلحسان التل هل أطؾك الؿرات  ،وهل مرتبه الؿراقبه بحقه أن اإلكسهان
يعبد اهلل -طز وجؾ -كلكف يرى اهلل ،فنن لؿ يؽـ يهرى اهلل فنكهف يعبهد اهلل كهلن اهلل -
طز وجؾ -يراه -سبحاكف وتعالك.-
وأختؿ بلن اإليؿان بلسؿاء اهلل الحسـك هق إمـ وإمان يق الػهزع إكهرب،
أمـؽ يق الػزع إكرب معؾؼ بنيؿاكؽ بلسؿاء اهلل -طهز وجهؾ -وصهػاتفَ ﴿ ،أ َ
ٓ إِ َّن
ُقن * ا َّل ِذي َـ آ َمـُُهقا َو َكَها ُكُقا َي َّت ُؼ َ
ٓ ُه ْؿ َي ْح َز ُك َ
ف َط َؾ ْق ِف ْؿ َو َ
َأ ْول ِ َقا َء اهللِ َ
هقن﴾ [يهقكس
ٓ َخ ْق ٌ
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 ،]36 ،39فالذيـ آمـقا أمـقا باهلل ،آمـهقا بلسهؿائف ،آمـهقا بصهػاتف ٓ ،خهقف طؾهقفؿ
مؿا سقؼدمقن طؾقف ،وٓ هؿ يحزكقن طؾك ما تركقه ورائفؿ.
اهلل َأ َحههدٌٌ ﴾
والـبهل -صهؾك اهلل طؾقهف وسهؾؿ -لؿها كهان رجهؾ يؼهرأ ﴿ ُق ْهؾ ُه َهق ُ
ِ
[اإلخهالص

 ]5يف كؾ صالة ،فسللف الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فؼا :إهنها صهػ

الههرحؿـ وأين أحبفهها ،يعـههل

الصههؿدُُ ﴾ ِ
[اإلخههالص
اهلل َّ َ
اهلل َأ َحههدٌٌ ﴾ ﴿ ُ
﴿ ُقه ْهؾ ُهه َهق ُ

،]9

اها َأ ْد َخ َؾ َؽ ا ْل َجـَّ َ».
فؼا :لف « ُحب َؽ إِ َّي َ
إذن هذه إسؿاء يف اإليؿان هبا ،واإليؿان هبا يسهتؾز محبتفها ،وإٓ لهق كهره
اإلكسان أسؿاء اهلل -طز وجؾ -لؿ يؽـ مممـًا هبا؛ إذن دخق :الجـه وإمهـ يهق
الػزع إكرب مر ـ بنيؿان العبد بلسؿاء اهلل -طز وجؾ -وصػاتف.
كسههل :اهلل -طههز وجههؾ -أن يجعؾـهها وإيههاكؿ هههداة مفتههديـ ،غقههر ضههالقـ وٓ
مضههؾقـ وأن يقفؼـهها لؿهها يحه ويرضههك ،وأن يغػههر لـهها مهها قههدمـا ومهها أخركهها ومهها
أسرركا وما أطؾـا وما أسرفـا وما هق أطؾؿ بف مـا ،فنكف هق الؿؼهد والؿهمخر ٓ إلهف
إٓ هق.
كؿا كسللف -جؾ وطال -أن يقفؼـا وإيهاكؿ لألطؿها :الصهالحات ،وأن يصهؾح
لـهها ولؽههؿ الـق ه والذري ه والعؿههؾ ،وأن يجعؾـهها هههداة مفتههديـ غقههر ضههالقـ وٓ
مضؾقـ ،وأن يرحؿـا برحؿتف ،وأن يتقٓكا برطايتف ،وأن يتؼبهؾ مـها ومهـؽؿ صهالح
أطؿالـا ،وأن ٓ يؽؾـا إلك أطؿالـا صرف طقـ.
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رشهدً ا ،وأن يـصهرهؿ
كؿا كسللف -جؾ وطال -أن ُيفق َ لؾؿسؾؿقـ مـ أمهرهؿ
ً
طؾك أطدائفؿ ،وأن يؿؽـ لفؿ ،إكف طؾك كؾ شلء قدير ،وصؾك اهلل وسهؾؿ وبهار
طؾك طبد اهلل ورسقلف ،كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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